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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 3 

 

Unidade Temática: Ginástica. 

Objeto do Conhecimento: Ginástica geral. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Durante a atividade anterior, nós brincamos com a brincadeira “Corrida do Saci” em que 

utilizamos uma perna só. Você se lembra? Quando utilizamos uma perna só, estamos 

desenvolvendo o equilíbrio, que é um dos elementos da ginástica. Vamos aprender um pouco mais 

sobre ela? 

 

O que é a Ginástica? 

 

1- Observe as posições das imagens abaixo: 

 

 

Imagem: freepik.com 

 

1- O que as pessoas da imagem estão fazendo? 
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Você sabia? 

A ginástica é um tipo de prática física com modalidades competitivas e não competitivas que 

envolve uma série de movimentos que desenvolvem a força, a flexibilidade e a coordenação 

motora. 

A ginástica nasceu a partir dos exercícios físicos realizados pelos soldados da Grécia antiga, 

incluindo habilidades para montar e desmontar um cavalo e habilidades semelhantes às 

executadas em um circo, como fazem os chamados acrobatas. Entre os principais elementos da 

ginástica, estão as formas de: 

• Equilíbrios 

• Saltos. 

• Giros. 

• Rotações. 

• Acrobacias. 

Fonte: Adaptado de wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1stica | Acesso em 11/01/2020. 

 

 

2- Onde nasceu a ginástica? 

a) Na Roma antiga, entre os soldados romanos. 

b) No Japão, entre os samurais. 

c) No Brasil, entre os esportistas. 

d) Na Grécia antiga, entre os soldados gregos. 

 

 

3- Vamos praticar alguns exercícios de ginástica? Siga o passo a passo abaixo e realize as 

atividades propostas: 

a) Escolha um espaço em sua casa em que você possa se movimentar. Se for necessário, 

afaste os móveis e tudo o que possa te machucar. 

b) Inicie correndo devagar (ou andando, se não puder correr), dando voltas no ambiente. A 

criança deve dar 10 voltas ou mais no ambiente. 

c) Parado em pé, levante os joelhos alternadamente (pode ser rápido ou devagar) por 10 

vezes cada joelho e se equilibrando apenas com uma perna. 

d) Parado em pé, flexione as pernas para trás alternadamente, tentando encostar o 

calcanhar no bumbum (pode ser rápido ou devagar). Alterne as pernas por 10 vezes. 
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e) Parado em pé, agache e levante (como na brincadeira vivo ou morto devagar) por pelo 

menos 20 vezes. 

f) Parado em pé, saltite no lugar, dando 20 saltos. 

g) Faça uma linha no chão e ande por ela, equilibrando os pés em cima da linha. Vá e volte 

pela linha 5 vezes. 

h) Para finalizar, com o corpo parado, gire o tronco para trás como se você virasse para 

enxergar algo atrás de você, sem tirar os pés do lugar. Gire alternando os lados direito e 

esquerdo do seu corpo. 

  


