
 

CP II – CSCII – Educação Física 1ª CERTIFICAÇÃO 2018 NOTA: (até 3,0 pts.) 

9º ano – Profa. _______________________ TURMA _________ 

Nome: n.°                     

Nome: n.°                     

Nome: n.°                     

ATENÇÃO: Não dobre a folha. Evite rasuras. Responda a caneta, utilizando o verso da folha. 

 
ROTEIRO 

 
1) Escolher uma das reportagens a seguir e procurar ler com atenção na íntegra; 
2) Elaborar um texto com comentários do grupo sobre a reportagem, que aborde as medidas de prevenção, as possibilidades (ou 

não) de salvamento ou socorro, além de associar com algum movimento/habilidade aprendido nas aulas de natação. 
3) Atenção ao que está sendo pedido em negrito no item 2. Os comentários deverão abordar uma análise do grupo sobre o ponto 

de vista pessoal (o que a pessoa deverá realizar ou como se comportar em situação de risco) e sobre o ponto de vista coletivo 
(como orientar ou como se comportar para que outras pessoas não se coloquem em risco). 
 

Buscas por adolescentes que desapareceram no mar da Barra são encerradas 

Trabalho de resgate será retomado amanhã de manhã; um dos jovens não sabia nadar direito 

Carol Neves 

27/05/2017 18:11:00 Atualizado em 27/05/2017 18:42:54 

<<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/buscas-por-adolescentes-que-desapareceram-no-mar-

da-barra-sao-encerradas/?cHash=0fca4cb05711801edef72a8f6b69ddc6>> Acesso em 31/05/2017. 

+ CORRENTE DE RETORNO E NATAÇÃO NO MAR 

03/01/2017 20h53 - Atualizado em 03/01/2017 21h54 

Menino de quatro anos morre após se afogar em bacia durante o banho 

Criança morreu na tarde desta terça (3) em Santa Cruz do Capibaribe, PE.  

Ele foi socorrido para a UPA, mas chegou ao local sem vida, diz família. 

Do G1 Caruaru 

<<http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2017/01/menino-de-quatro-anos-morre-apos-se-afogar-em-bacia-

durante-o-banho.html>> Acesso em 31/05/2017. 

+ RESPIRAÇÃO AQUÁTICA E APNÉIA 

16/09/2016 14h26 - Atualizado em 16/09/2016 21h00 

Local onde morreu Montagner tem redemoinhos, diz oceanógrafo 

Segundo Gabriel Le Campion, essas condições podem arrastar pessoas. 

Corpo foi encontrado a 18 metros de profundidade. 

Anderson Barbosa e Joelma Gonçalves Do G1 SE 

<<http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2016/09/correnteza-e-forte-e-forma-redemoinhos-diz-oceanografo.html>> 

Acesso em 31/05/2017. 

+ EQUILÍBRIO/FLUTUAÇÃO, AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA E DENSIDADE DO RIO X MAR X PISCINA 

22/04/2016 19h00 - Atualizado em 22/04/2016 19h00 

Criança é sugada por ralo de piscina, fica 2 minutos submersa e sobrevive 

Menina teve cabelo preso no ralo; 'Minha filha nasceu de novo', disse mãe. 

Tio usou faca para cortar cabelo da menina, de 7 anos; caso ocorreu no DF. 

Alexandre Bastos Do G1 DF 

<<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/04/crianca-e-sugada-por-ralo-de-piscina-fica-2-minutos-submersa-e-

sobrevive.html>> Acesso em 31/05/2017. 

+ IMERSÃO, NADO SUBMERSO E MANOBRA DE VALSALVA 

12/09/2016 10h45 - Atualizado em 12/09/2016 10h45 

Homem morre afogado após tentar salvar banhista na Pedra do Sal 

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou a vítima sem vida. 

Suspeita é que ele tenha sido deslocado pela força da água. 

Do G1 PI 

<<http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2016/09/homem-morre-afogado-apos-tentar-salvar-banhista-na-pedra-do-

sal.html>> Acesso em 31/05/2017. 

+ AUTO-SALVAMENTO E NADO PARA SALVAMENTO (REBOQUE) 

Sobre medidas de prevenção: <<http://www.sobrasa.org/afogamentos-medidas-de-prevencao-em-diferentes-cenarios-sobrasa/>> Acesso em 31/05/2017. 
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REPORTAGEM ESCOLHIDA: __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


