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Educação Física: 
Práticas  
Esportivas  
e Relações  
HumanasM
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Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Educação Física 3 1 5 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

Educação Física: Práticas Esportivas e Relações 

Humanas

Objetivos da unidade

Reconhecer a importâncias das práticas corporais na história do desenvolvimento humano, identificando os 

elementos da cultura corporal de movimento.

Identificar na prática esportiva coletiva possibilidades concretas de estabelecimento de relações humanas, 

reconhecendo e posicionando-se de forma crítica e responsável acerca dos valores do convívio social.

Relacionar a prática de atividade física com a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas no contexto social 

contemporâneo.

Seções
Páginas no material  

do aluno

Para início de conversa... 5 e 6

Seção 1 - As atividades físicas na história da humanidade.  8 a 20

Seção 2 - Práticas Esportivas Coletivas. Par ou Ímpar? 20 a 23

Seção 3 - Prática de atividade física e a questão da saúde ampliada na socieda-

de contemporânea: drogas lícitas e ilícitas.
24 a 27

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias  no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Relações Hu-
manas e Práti-
cas Esportivas. 

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Dinâmicas de integração 
sociocultural dos discentes 

a partir de atividades lúdicas 
e esportivas. Exemplo: Pri-

meira impressão é a que fica 
– descrever características 

para identificar o outro.

A atividade 
será desenvol-
vida coletiva-

mente.

50 minutos

Seção 1 − As atividades físicas na história 
da humanidade

Páginas no material do aluno

8 a 20

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Práticas Corpo-
rais - Lutas

Livro do aluno, 
espaço apro-
priado para 

prática 
 corporal.

Leitura e debate do texto.

Vivências de práticas corpo-
rais: lutas. Exemplo: capoeira 

– movimentos ritmados, 
rodas e gingas.

A atividade 
será  

desenvolvida 
coletivamente.

50 minutos

Jogos popula-
res, e/ou jogos 

de mesa

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Vivências de jogos popu-
lares e/ou jogos de mesa. 

Exemplo: jogos de (damas, 
xadrez etc.) e bandeirinha - 

objetivo capturar a bandeira 
do time adversário, localiza-
do na "base" desse time, e 

trazê-la de volta ao seu terri-
tório em segurança.

A atividade 
será desenvol-
vida coletiva-

mente.

50 minutos
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Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Atividades 
Rítmicas e 

Expressivas

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Vivências de atividades a 
partir de ritmos musicais 
diferenciados. Exemplos: 
solicitar que os alunos ex-
pressem no ritmo do som.

A atividade 
será desenvol-
vida coletiva-

mente.

20 min

Alongamento 
e Ginástica

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Vivências de práticas corpo-
rais organizadas em forma 

de circuitos. 

A atividade 
será desenvol-
vida coletiva-

mente.

50 min

Práticas espor-
tivas

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Vivências de práticas cor-
porais de modalidades es-

portivas. Exemplo: atletismo 
– marchas, corridas diversifi-

cadas e saltos.

A atividade 
será desenvol-
vida coletiva-

mente.

40 min

Seção 2 − Práticas Esportivas Coletivas. Par ou Ímpar? 
Páginas no material do aluno

20 a 23

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Práticas espor-
tivas coletivas

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Vivências de práticas cor-
porais de modalidades es-

portivas coletivas. Exemplo: 
voleibol- com regras oficiais 

e regras adaptadas pelo 
próprio grupo.

A atividade 
será desenvol-
vida coletiva-

mente.

40 minutos
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Seção 3 − Prática de atividade física e a questão da 
saúde ampliada na sociedade contemporânea:  

drogas lícitas e ilícitas

Páginas no material do aluno

24 a 27

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dinâmicas de 
sensibilização.

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Atividades lúdicas e de refle-
xão. Exemplo: júri simulado 

- tema para o debate: “o uso de 
anabolizantes para o alcance 

de recordes”.

A atividade será 
desenvolvida 

coletivamente.
40 minutos
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Módulo 3 • Educação Física • Unidade 2

Educação Física 
e Corporeidades
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Apresentação da unidade do material do aluno

Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina Módulo Unidade
Estimativa de aulas para 

essa unidade

Educação Física 3 2 3 aulas de 2 tempos

Titulo da unidade Tema

Educação Física e Corporeidades

Objetivos da unidade

Reconhecer o corpo como uma construção sociocultural, compreendendo a indissociabilidade corpo e men-

te e as múltiplas corporeidades.

Analisar criticamente a presença das mídias na constituição dos modelos corporais que circulam na socie-

dade contemporânea. 

Identificar diferentes sentidos e significados expressos nas práticas corporais cotidianas

Seções
Páginas no material  

do aluno

Para início de conversa... 33 e 34

Seção 1 - Corpo, cultura e sociedade.  35 e 36

Seção 2 - As mídias e os modelos corporais. 37 a 41

Seção 3 - Corpos em movimento: sentidos e significados. 42 a 45

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto, 

a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.

Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.

Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor

Tipos de Atividades

Para  dar suporte às aulas,  seguem os recursos, ferramentas e ideias  no Material do Professor, correspondentes 

à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais

São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas

Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Avaliação

Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios

Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Expressão  
corporal e  

dramatização.

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Jogos teatrais  ex: drama-
tização da vida cotidiana  

fazendo usos da linguagem 
corporal.

A atividade 
será  

desenvolvida 
coletivamente.

50 minutos

Seção 1 − Corpo, cultura e sociedade
Páginas no material do aluno

35 e 36

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Texto  
imagético. 

Corpo  
multicultural.

Livro do aluno 
e material ade-
quado a ativi-
dade definida 
pelo professor.

Leitura e debate do texto.

Construção de um texto 
com imagens trazidas pelos 
alunos que reflita as diferen-
ças culturais  da sociedade.

A atividade 
será  

desenvolvida 
coletivamente.

50 minutos
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Seção 2 − Mídias e os modelos corporais 
Páginas no material do aluno

37 a 41

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Esquetes dos 
programas 
televisivos.

Livro do aluno 
e material ade-
quado à ativi-
dade definida 
pelo professor.

Divida a turma em grupos de 
4 a 6 participantes, esta ativi-
dade tem como objetivo re-

presentar cenas de  programas 
televisivos.

Divisão da  
turma em  

grupos  
pequenos.

50 minutos

Seção 3 − Corpos em movimento: sentidos  
e significados

Páginas no material do aluno

42 a 45

Tipos de  
Atividades

Título da  
Atividade

Material  
Necessário

Descrição Sucinta
Divisão da 

Turma
Tempo  

Estimado

Dinâmicas de 
sensibilização.

Livro do aluno 
e material ade-
quado à ativi-
dade definida 
pelo professor.

Som 

Atividades que tenham como 
objetivo despertar a  percep-
ção em  relação do seu corpo  
e a do outro  através de viven-
ciar práticas Ex: de atividade 

massagens, andar livremente 
pelo espaço em diversos pla-

nos, trabalho com  vendas nos 
olhos estimulando o toque 

com afeto e dialogar sobre a 
experiência.

A atividade será 
desenvolvida 
em duplas ou 
em um círculo.

50 minutos




