
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 01 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 29/03 

 

QUERIDOS ALUNOS (AS) E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

Oie... 

Tudo bem por aí?? 

Embora, a partir desse roteiro, daremos início a 4ª Escala, ainda continuaremos com a 

temática ginástica neste bloco de roteiros, ok? Precisamos trabalhar mais um pouquinho 

neste conteúdo antes de finalizá-lo!!! 

 

1) Nos roteiros anteriores trabalhamos alguns conceitos e tipos de ginástica, bem 

como a vivência dos principais elementos, tais como: rolamentos, saltos, 

manipulação de objetos, etc. Entendemos também a importância da inclusão na 

ginástica, e que esse elemento da cultura corporal tão importante pode ser 

acessado por todas as pessoas, e que não está destinado apenas a atletas. Leia o 

texto abaixo. 

 

 

GINÁSTICA E SAÚDE 

 

Muitas pessoas quando vão falar na prática dos exercícios físicos, de jogos 

e esportes, bem como das atividades nas academias, geralmente retratam essas 

práticas de modo geral como sinônimo de “ginástica”.  
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 Isso pode ser uma novidade para você que é jovem e compreende a 

ginástica, seus fundamentos e conceitos, mas vocês sabiam que a Educação Física 

quando surgiu no Brasil se chamava ginástica? 

 A ginástica, no nosso país, surgiu no Brasil Império, em 1810, com ações 

de ordem moral e preparação física para a defesa da nação (militar), mas também 

na intenção de tornar os trabalhadores mais fortes e saudáveis para aguentar 

longas jornadas de trabalho.  

 Mas hoje em dia sabemos que a prática de exercício físico sem estar 

alinhada a uma boa alimentação, ao descanso, bem como às boas condições 

sanitárias e de moradia não garante a saúde, certo? E também sabemos que 

atualmente os trabalhadores (as) tem seus direitos, como salário e tempo de 

trabalho, e que não podem ficar mais expostos a jornadas longas de trabalho sem 

o devido descanso. 

 

a) De acordo com o texto e com tudo que temos trabalhado na disciplina de 

Educação Física, você acha que todo mundo que faz atividade física, ou que 

pratica algum esporte é saudável? Justifique sua resposta com clareza e 

dedicação. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) A Educação Física, quando surgiu no Brasil, tinha como objetivo preparar 

homens para defender o país na guerra, mulheres saudáveis para gerar filhos 

fortes, e auxiliar os trabalhadores (as) a aguentarem uma longa e dura jornada 

de trabalho. Você considera, que a Educação Física na escola hoje em dia tem 

esse mesmo objetivo? Quais são os objetivos da Educação Física na escola 

atualmente?  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Existem alguns jogadores de futebol, vôlei, judocas e atletas de modo geral 

que são preparados para jogar em uma determinada posição, ou de uma 

determinada maneira. Alguns técnicos de clubes esportivos determinam que 

eles sejam como o time ou o clube espera, e isso faz com que esse atleta não 

seja criativo e não compreenda o que pode ser feito, mas apenas obedeça seus 

técnicos (as). A Educação Física na escola, por exemplo, ensina não apenas 

como jogar, mas também a compreender as regras, a história de cada esporte 



e a entender a nossa sociedade por meio dos jogos e brincadeiras, lutas, 

esportes e ginástica. O que você já aprendeu na Educação Física que mais te 

ajudou no seu dia a dia, e na maneira de entender a sociedade? Pode escrever 

a respeito ou citar exemplo de alguma aula. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Jogo dos 7 erros: 

 

 



3) Vamos praticar mais um pouquinho?? 

 

 Parada de três apoios 

 

- Escolha um local adequado para realizar a atividade. 

- Coloque um colchão no chão. 

- A parada de três apoios consiste em apoiar as mãos e a cabeça no chão. 

 

 
 

 

- Para iniciar, a posição das mãos e da cabeça devem ficar em formato de 

um triângulo, como na figura acima, e os joelhos apoiados no colchão.  

- Apoie a cabeça no chão (na região um pouco acima da testa – e mantenha 

o pescoço firme). As mãos devem ficar na largura dos ombros e 

ligeiramente afastada do corpo. Lembrando que a palma da mão deve estar 

em contato com o chão e virada para frente. 

- Após essa primeira etapa, primeiramente, apoie os joelhos no cotovelo 

para garantir o equilíbrio, como na figura abaixo, e somente depois estenda 

as pernas para cima. 

 

 
 

- Depois que compreender o movimento e conseguir se equilibrar com os 

joelhos apoiados no cotovelo, tente, sem pressa, esticar as pernas e deixar 

o corpo esticado se mantendo equilibrado. 

- Para retornar é só voltar as pernas como de início, e se caso seu corpo 

desiquilibrar e as pernas forem para frente, não solte o corpo todo de uma 

vez. 



- Se não se sentir seguro (a) pode colocar o colchão próximo a parede para 

que você apoie as pernas. 

 

 Parada de mão 

 

- Parada de mão: a tão famosa “bananeira”. 

- Escolha um lugar limpo para realizar a atividade, de preferência 

próximo à parede para que você se sinta mais seguro (a) e possa apoiar 

as pernas. 

 

- Coloque as mãos no chão, deixando os braços estendidos. 

- As mãos e braços devem estar firmes no chão. Não deixe que o cotovelo 

dobre. 

 

 
 

 

- Com as mãos apoiadas no chão, posicione as pernas uma na frente da 

outra, de modo que sua perna de maior impulso fique atrás. 

- Impulsione a perna que está no chão elevando-a para cima, e em seguida 

leve a outra perna junta, assim como descrita na imagem abaixo. 

 



- Faça esse exercício, toque uma perna na outra no alto e retorne a posição 

inicial. 

- Somente após entender o movimento, tente ficar com as pernas mais 

tempo no alto. 

 

  

4) Nas linhas abaixo, relate como foi a experiência da parada de três apoios e parada 

de mãos, descrevendo como se sentiu realizando o movimento, e quais as 

principais dificuldades. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 05/04 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

1) Explique, nas linhas abaixo, com suas palavras, o você compreendeu da ginástica 

geral, citando, no mínimo, três características. Dedique-se na escrita e não se 

limite às três características, escreva tudo que entendeu desta modalidade da 

ginástica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Assim como na ginástica rítmica há utilização de objetos, na ginástica artística, há 

utilização de aparelhos. Escreva, nas imagens abaixo, o nome que identifica cada 

aparelho. Realize uma pesquisa caso necessário. 
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__________________                             _________________________________ 

 

 

                     
 

__________________________________        __________________________ 

 

 

                         
 

____________________________________           ________________________                                    

 

 

3) Das imagens de aparelhos da ginástica artística acima, você já viu alguns 

semelhantes nas praças, parques da cidade ou parquinho da escola? Quais? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



4) Nesses aparelhos da ginástica artística, com muito treino e auxílio, os (as) ginastas 

realizam diversos movimentos complexos. Já nos aparelhos em praças, parques 

da cidade e parquinho da escola também é possível realizar movimentos – mais 

simples e seguros. Para realizar esses movimentos necessitamos trabalhar algumas 

partes do corpo e desenvolver alguns elementos, tais como: força, equilíbrio, 

concentração, criatividade, mobilidade e flexibilidade. Descreva abaixo, quais 

movimentos e elementos da ginástica você já realizou nos aparelhos do parquinho 

escola. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5) Enquanto não podemos ir à parques, praças e no parquinho da escola, precisamos 

tentar desenvolver e experimentar movimentos, independente de qual seja, pois 

você já viu o que acontece com a bicicleta quando fica parada no quintal tomando 

chuva e sol, sem se movimentar? A corrente enferruja, o pedal fica dura, e o 

guidão não se movimenta, certo? Nosso corpo é de igual forma, pois quanto mais 

ficamos no sofá assistindo Tv, no celular, jogando vídeo game e comendo 

“besteiras”, nosso corpo vai ficando cada vez mais preguiçoso, perde-se força, a 

mobilidade, e podemos desenvolver algumas doenças.  

Segue, para vocês, algumas sequências de movimentos para que possam realizar 

em qualquer lugar da casa. Pode ser no quarto, na sala, no quintal. O importante 

é não ficar parado (a)! 

Que tal realizar alguma dessas sequencias pela manhã depois de tomar aquele café 

reforçado, hein? Faça sem pressa!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

4ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

 

DATA DE ENVIO: 29 de março de 2021 

DATA DE ENTREGA: 19 de abril de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 12/04 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

1) Na 1ª escala, quando trabalhamos com o conteúdo jogos eletrônicos, foi 

abordada a temática corpo, autoestima, beleza, estética, dentre outras que trazem 

uma reflexão de como a mídia tem ditado aquilo que é bonito ou feio. Nos 

roteiros mostrei para vocês que essa história do que é belo e “popular” é uma 

construção de cada cultura. Em alguns filmes da Disney ou nos vídeos com 

novelas e séries para adolescentes, por exemplo, sempre trazem representações 

daqueles (as) jovens que são considerados os mais “populares” da escola. Para 

você, qual a figura/ personagem representa ser um (a) jovem bonito (a) e 

popular? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Momento curiosidade!!! 

                                   

 
 

Você sabe por que alguns meninos e jovens se preocupam tanto em ficarem fortes 

e musculosos, especialmente na região do tórax? 
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Você poderia pensar que é porque músculo é coisa de homem, ou que todo homem 

é forte. Mas eu tenho que perguntar uma coisa para vocês? Se músculo é coisa de 

homem, por que o meu pai não tem? (Risos). 

Antigamente, quando não existiam armas de fogo, os lutadores usavam espadas, 

escudos e armaduras para se defender. A armadura, no peitoral, fazia um grande 

volume e dava a alusão de fortaleza e segurança, e foi daí que vem essa crença 

que músculos e um peitoral forte representa beleza, força e segurança. 

 

 
 

Viu só como essa questão do que é bonito ou feio é algo construído pela 

sociedade? Portanto, nunca permita que essas crenças ou que os outros digam a 

você como deve ser para se sentir bem, feliz e bonito (a). 

 

 

3) A ginástica, entre os períodos do Brasil Império até o início do século XX, 

tinha como objetivo formar homens fortes para defender a pátria, na guerra, 

bem como formar mulheres delicadas e que tivessem filhos fortes, certo? Isso 

também moldou os corpos e a forma de sermos. E atualmente a mídia tem 

feito isso também, de modo que, quando achamos que não nos enquadramos 

naquilo que a Tv e a internet diz que que é bonito, ficamos triste e nossa 

autoestima diminui. Escreve nas linhas abaixo o que você compreender sobre 

autoestima. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Momento entrevista: 

 

- Para essa entrevista precisaremos de duas pessoas acima de 65 anos: um homem 

e uma mulher. 

- Aproveite para rever e conversar, por chamada de vídeo ou voz, aqueles parentes 

que você não vê há muito tempo – eles vão ficar felizes com a sua ligação. 

 



Telefone, papel e caneta na mão, e partiu entrevista!!!! 

 

 Entrevista – mulher acima de 65 anos 

 

Nome: ____________________________   Parentesco: _____________________ 

 

a) Quando você era jovem, qual era o padrão de beleza da sua época? Ou seja, quais 

características uma jovem teria que ter para ser considerada bonita? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Na escola ou no bairro que você morava, tinha grupos de jovens que eram 

excluídos por algum motivo, e que sofriam bullying? Explique. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Hoje em dia, sua opinião sobre o que você considera ser belo, ser uma pessoa 

bonita mudou ou continua a mesma de quando você era jovem? Explique. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



 Entrevista – Homem acima de 65 anos 

 

Nome: ____________________________   Parentesco: _____________________ 

 

d) Quando você era jovem, qual era o padrão de beleza da sua época? Ou seja, quais 

características um jovem teria que ter para ser considerada bonito? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

e) Na escola ou no bairro que você morava, tinha grupos de jovens que eram 

excluídos por algum motivo, e que sofriam bullying? Explique. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

f) Hoje em dia, sua opinião sobre o que você considera ser belo, ser uma pessoa 

bonita mudou ou continua a mesma de quando você era jovem? Explique. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Relate, nas linhas abaixo, quais são as principais diferenças e semelhanças 

entre a sua opinião a respeito daquilo que para você é considerado como beleza 

e da opinião dos entrevistados. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



6) Chegamos ao final de mais uma escala, galerinha!!! E para finalizar e deixar 

a escala de ginástica mais divertida ainda, escolha três movimentos da 

ginástica (qualquer um), convide seus pais, irmãos ou qualquer outra pessoa 

que esteja morando com você, ensine a eles (as) o movimento, e descreva 

abaixo a experiência!! Mas seja paciente e cuidadoso (a), ok? Desta vez, você 

será o professor (a). Se quiser e puder, me envie um vídeo!!!  

Fico muito feliz de recebe-los.        

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


