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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

3ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

 

DATA DE ENVIO: 08 de janeiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 11/01/2021 

 

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... 

Como vocês estão?? 

Espero que tenham tido um natal e um ano novo cheio de paz, amor, luz e muita 

esperança. Tenho certeza que logo logo estaremos juntos novamente na escola.  

Sinto muita saudade de todos e todas vocês. 

Iniciaremos nossa 3ª Escala a partir desse roteiro. 

O elemento da cultura corporal que iremos estudar é a GINÁSTICA GERAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Me responde uma coisa...  

Quais são os principais movimentos que fazemos no nosso dia a dia? Eles estão 

presentes na ginástica? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

 
 

 

SEJA MUITO BEM-VINDA, 3ª ESCALA!!!! 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Quais movimentos das ginásticas você conhece ou já viu? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Quais os tipos de ginástica você já ouviu falar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Vamos vivenciar a ginástica por meio da brincadeira? 

Sabe-se que grande parte dos movimentos que usamos no nosso dia a dia, seja 

para brincar, nos afazeres domésticos, etc, estão presentes na ginástica. Tudo isso 

porque grande parte dos movimentos foram desenvolvidos para que pudéssemos 

usá-los em momentos de necessidade/ sobrevivência, e também porque são uma 

reprodução do nosso cotidiano. Mas isso será trabalhado com mais detalhes um 

pouco mais para frente. 

Os principais movimentos são: saltos, giros, movimentos de equilíbrio, agachar, 

levantar. 

 

Convide alguém para brincar de “vivo e morto”. 

a) Na brincadeira de vivo e morto, geralmente as pessoas seguem um mestre que 

ordena – vivo ou morto – e os demais devem se agachar quando o comando é 

“morto” e levantar quando a ordem é “vivo”. Vocês podem começar assim 

para trabalhar o levantar e agachar. 

 

b) Realizar agora outros movimentos, simulando a brincadeira vivo e morto, mas 

com comandos diferentes. Por exemplo: quando você bater duas palmas seu 

colega deve realizar um giro, quando você bater três palmas ele deve realizar 

um salto, e por aí vai. 

 

c) Relate abaixo qual foi o movimento mais fácil e qual o movimento mais 

difícil. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º ANO 

3ª  ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

 

DATA DE ENVIO: 08 de janeiro de 2021 

DATA DE ENTREGA: 22 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 5°__________ 

 

 

ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 18/01/2021 

 

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 

 

 

 

A CLASSIFICAÇÃO DA GINÁSTICA 

 

Ao longo dos anos, desde a criação da ginástica, ela se desenvolveu e foi 

classificada em três dimensões: ginástica para a saúde, ginástica para competição 

e ginástica para demonstração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GINÁSTICA 

SAÚDE                     COMPETIÇÃO DEMOSTRAÇÃO 

-Condicionamento 

físico; 

- Alternativa 

- Laboral 

- Terapêutica 

 

- Artística 

- Rítmica 

- Aeróbica esportiva 

- Acrobática 

- Trampolim 

 

- Ginástica para 

todos e todas 
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 Ginástica para saúde: o objetivo dessa prática é promover a saúde, na melhoria 

das condições físicas e estéticas. Geralmente são realizadas em academias, mas 

também podem ser praticadas em parques, praças, clubes e até mesmo em casa. 

 

a) Você realiza algum tipo de ginástica para promoção da saúde? Qual e aonde? 

Caso não realize nenhuma, cite dois exemplos deste tipo de ginástica. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Ginástica para competição: Essa prática reúne cinco modalidades esportivas 

regulamentadas pela Federação Internacional de Ginástica. Ou seja, todas elas têm 

regras e normas iguais em todo o mundo – para aqueles que a praticam como um 

esporte competitivo. São elas: ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica 

aeróbica esportiva, ginástica acrobática e ginástica de trampolim. 

 

Leia todas as informações e assista aos vídeos abaixo: 

 

- Ginástica artística: Utiliza grandes aparelhos, tais como: solo, paralelas 

assimétricas, trave, salto sobre a mesa, cavalo com alças, argolas, barra fixa. 

Link: Ginástica Artística - Regras - YouTube 

 

- Ginástica rítmica: a competição é realizada de duas formas (individual e em 

conjunto. São realizadas coreografias com músicas juntamente a utilização 

objetos, tais como: bola, arco, fita, corda e maça. 

Link: Provas da ginástica rítmica - YouTube 

 

- Ginástica aeróbica esportiva: são realizadas combinações de coreografias 

associadas a exercícios físicos localizados, como abdominais, flexões, saltos. 

Link: GINÁSTICA AERÓBICA ESPORTIVA - YouTube 

 

- Ginástica acrobática: a competição pode ser realizada em duplas ou trios. São 

uma combinação de movimentos apresentadas por meio de uma coreografia e a 

construção de figuras acrobáticas. 

Link: GINÁSTICA ACROBÁTICA - YouTube 

 

- Ginástica de trampolim: a competição utiliza-se de uma aparelho chamado 

trampolim acrobático, que oferece grande impulsão para a realização de uma 

sequência de acrobacias. 

Link: Provas da ginástica de trampolim - YouTube 

 

b) Das cinco modalidades de ginástica para competição, citadas com as informações 

e vídeos acima, escolha três modalidades que você mais achou interessante e quais 

suas principais características e regras, e descreva abaixo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiPOyhOouCM
https://www.youtube.com/watch?v=OUSUnd4CnNw
https://www.youtube.com/watch?v=i_drTBKxxWg
https://www.youtube.com/watch?v=mfROXhcpXnU
https://www.youtube.com/watch?v=nNG7JWeySrU
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Modalidade 1:  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Modalidade 2: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Modalidade 3:  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Ginástica para demonstração: Nessa categoria temos a ginástica geral, que é a 

única modalidade não competitiva regida pela Federação Internacional de 

Ginástica. O objetivo dessa modalidade é ampliar a prática da ginástica por meio 

de atividades lúdicas e expressivas, na qual todos e todas podem participar, 

independentemente da idade, tamanho, homens e mulheres.  

E será esta ginástica especificamente, a ginástica geral, que iremos trabalhar na 3ª 

escala. 

 

Boas férias para vocês, e nos vemos em breve. 

Bjos da Profa. Valleria. 

 

 


