
EMEB OLÍVIO FALEIROS – ITIRAPUÃ/SP DISCIPLINA: Educação Física 

TURMA: 1° ao 5º Ano 

Período: 03/08 à 07/08 
NOME DO ALUNO: 

TURMA: 

 
TEMA: ECOLOGIA E EQUILÍBRIO 

OBJETIVO: AUTOCONHECIMENTO 

 

As pessoas que moram no campo sabem que a natureza tem seu ciclo e é preciso respeitá-la para 

vivermos melhor e em equilíbrio. Nosso corpo também tem seu próprio ciclo, primeiro somos bebês, 

vamos crescendo e nos desenvolvendo, nos tornamos crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

 

Hoje você é criança e a cada dia aprende mais, aprende também a se conhecer melhor, entender 

melhor o seu corpo. Você já prestou atenção em sua respiração? Feche os olhos e preste atenção à 

sua respiração. Quando puxamos o ar estamos inspirando e quando soltamos o ar estamos 

expirando. Você consegue inspirar e expirar pela boca? E pelo nariz? Consegue agora inspirar pelo 

nariz e expirar pela boca? E o contrário? Você consegue inspirar e estufar a barriga?  

 

Vamos fazer um teste? Coloque uma música e vamos dançar com ela? Escolha uma música bem 

animada. Quando terminar de dançar venha aqui responder umas perguntas. Se já dançou agora 

responda as perguntas no caderno. Como ficou sua respiração? Mais lenta ou mais rápida? Você 

sentiu mais alguma transformação? Você suou? Faltou ar quando dançava? Ficou muito cansado?  

Respiramos porque nosso corpo precisa de Oxigênio para produzir energia. E uma parte do nosso 

corpo que mais precisa de Oxigênio para funcionar é o cérebro, então, se tiver algum problema muito 

difícil para resolver, o primeiro passo é RESPIRAR. Isso mesmo, respire por uns minutos que vai ficar 

mais fácil para entender depois.  

 

As culturas orientais usam a respiração para se conectar com a natureza e consigo mesmo e você 

também pode respirar fundo e dar alguns minutos para seu corpo. Isso certamente vai te ajudar muito 

e pode fazer isso todos os dias.  

 

Registre aqui o que sentiu ou o que entendeu sobre o tema. Caso seja necessário registre por 

desenho: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

TENTE FAZER! 

OBSERVAÇÃO: SE POSSÍVEL FAÇA UM REGISTRO EM FOTO DAS ATIVIDADES E MANDE DO WHATSAPP 


