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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 4 

 

Unidade Temática: Ginástica. 

Objetos do Conhecimento: Ginástica geral. 

 

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

 

 Continuando com o tema ginástica, agora vamos aprender sobre a postura corporal, muito 

importante para que possamos aprender cada um dos elementos da ginástica. 

 

Reconhecimento das posturas corporais. 

 

Você sabia que o nosso corpo também possui uma linguagem? Chama-se linguagem 

corporal e também a utilizamos na ginástica. 

A ginástica proporciona experiências corporais que visam à conscientização do próprio 

corpo, suas possibilidades de movimento e a busca de um estilo individual de executá-lo, por meio 

de movimentos ritmados, alegres, expressivos, com variações dinâmicas, gerais e localizadas. 

Na ginástica, encontramos alguns elementos básicos de movimentos, como andar, correr, 

saltar e saltitar, que são mais simples. Encontramos também algumas posturas com nomenclaturas 

específicas, como bipedia, representada por dois apoios no chão, quadrupedia, representado por 

quatro apoios no chão, sentado, deitado em decúbito ventral, representado pela barriga para baixo, 

e decúbito dorsal, representado pela barriga para cima. Para entender melhor, observe as imagens 

a seguir. 

 

Imagem: freepik.com 
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1- Na imagem, percebemos diversas posturas corporais. Procure um espaço de sua cada e 

tente reproduzir algumas das posturas que serão indicadas abaixo: 

 

 

Fique com apenas um apoio no chão, ou seja, com um pé só. 

 

Fique com dois apoios no chão, ou seja, com os dois pés no 

chão. 

 

Tente agora com três apoios, ou seja, mãos no chão e apenas 

um dos joelhos no chão. O outro deve ficar levantado. 

 

Agora com quatro apoios, mas sem encostar os joelhos no 

chão, apenas com mãos e pés tocando o chão. 

Imagens: freepik.com 
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2- Qual foi a postura mais difícil de realizar?  

  

  

  

 

 

3- Qual foi a postura mais fácil realizar?  

  

  

  

 

 

4- Qual dos elementos da ginástica aprendidos na última aula você utilizou mais? 

a) Equilíbrios 

b) Saltos. 

c) Giros. 

d) Rotações. 

e) Acrobacias. 

  


