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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 1 

 

Unidade Temática: Corpo, movimento e saúde. 

Objetos do Conhecimento: Formas de aquecimento. 

 

Aquecer o corpo para iniciar o movimento 

 

Você já parou para pensar por que atletas profissionais estão sempre se movimentando 

antes de iniciar a prática esportiva? Basta observar jogos de futebol, em que os jogadores, antes 

de entrar em campo, começam a fazer exercícios físicos, que são chamados de aquecimento e 

ajudam os músculos do corpo a ficarem mais preparados para a prática esportiva. 

O aquecimento é a forma de realmente “ligarmos” o corpo para a realização de exercícios 

físicos mais complexos, aumentando o fluxo de sangue para os músculos, aumentando a 

temperatura do corpo, e aquecendo os músculos para atividades em que haverá maior desgaste. 

O aquecimento, aliás, além de auxiliar na prática do exercício físico, diminui também a 

probabilidade de lesões, pois o corpo já está em pleno funcionamento quando as atividades que 

exigem mais são iniciadas. 

Autor: Glaucie Pereira 

 

1- Segundo o texto, qual é a importância do aquecimento para a realização de exercícios 

físicos?  

  

  

  

  

 
 

2- Observe as imagens e siga as orientações para executar as posições e os movimentos: 

 

 

Rotacione (gire) a cabeça 8 vezes para cada 

lado, bem devagar. 
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Levante os ombros como se fosse encostar nas 

orelhas e volte para a posição normal. Repita o 

movimento 15 vezes. 

 

Rotacione (gire) o tronco, tentando alcançar o 

máximo que conseguir. Repita o movimento 8 

vezes para cada lado. 

 

Alongue o braço e o tronco, estendendo o 

máximo que conseguir. Repita este movimento 8 

vezes para cada lado. 

 

Polichinelo: com as pernas juntas, estendidas 

e os braços ao longo do corpo, dê um pulinho, 

afaste as pernas e levante os braços. Faça 15 

repetições. 

 

Com as pernas juntas e estendidas, solte o corpo 

para a frente em direção ao solo, tocando os pés. 

Fique nesta posição contando até 15. 

 

Levante bem devagar, inspirando o ar pelo nariz 

e soltando pela boca. Repita a respiração 10 

vezes. 

Fonte: imagens do arquivo do autor 
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3- Depois de realizar essa sequência de exercícios, marque as partes do corpo que você sentiu 

que foram mais trabalhadas: 

 

 
Fonte: pixabay.com/illustrations/id-833986/ 

  


