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 Olá, pessoal! 

    O ano de 2020 ficará para sempre marcado em nossa história. Ano este que, 

por medida de preservação das vidas, precisamos nos afastar daqueles/as que 

gostamos e admiramos. Entretanto, compreendendo que, mesmo 

sendo duro esse afastamento, sua necessidade. 

Um vírus, chamado de COVID-19, de uma hora para outra, 

alterou toda nossa rotina. A escola, o cinema, a lanchonete, a 

escolinha de esportes (futsal, vôlei, natação, outros) e aquele 

“lazer” com os/as amigos/as, tudo precisou parar.  

 

 
 
Mas por que as coisas pararam?  
O vírus da COVID-19 é transmitido no contato com pessoas contaminadas ou 

com superfícies com alta carga viral e sua principal via de 

entrada no corpo são os olhos, nariz e boca. Com isso, 

uma das formas recomendadas de evitar a 

contaminação é o isolamento social. E para aqueles que 

não podem usar o isolamento como medida protetiva, 

recomenda-se o distanciamento social. Importante frisar, 

que além do isolamento e distanciamento, medidas tais 

como: uso de mascara e higienização das mãos com agua e sabão ou álcool 70º 

deve ser adotados. 
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Mas como a Educação Física entra nessa história? 
Com a interrupção das aulas presenciais, com o fechamento daqueles locais 

que frequentávamos nas horas de lazer e com a pausa naqueles locais onde 

praticávamos algum tipo de atividade física1 ou exercício físico2, podemos perceber 

o quanto as horas em frente à Tv, o computador, celulares e vídeo games 

aumentaram e, ao mesmo tempo, diminuíram nossas horas de movimentos. 

 Com a interrupção ou diminuição na rotina de atividades, as chances do 

estresse, da ansiedade de do sedentarismo aumentarem é grande. Sabemos que 

estamos passando por um momento duro, mas que a preservação das vidas deve 

ser o bem maior neste momento Para reduzir esses fatores, a Educação Física, 

buscará contribuir para que haja uma reinvenção nas formas de atividades. Ou seja, 

quando falamos em reinvenção, nos referimos a novas formas de se exercitar dentro 

de um contexto de isolamento ou de distanciamento social.  

 

Como isso acontecerá? 
Primeiramente, queremos saber em que lugar vocês estão quando falamos 

em atividade física, ou seja, como está a rotina de vocês em relação às atividades 

físicas?  

 

Por exemplo: jogo bola na rua com meus amigos; faço 
atividades que vejo na internet; não fazia nada antes, mas agora, 
com a abertura das academias vou todos os dias. 

 
Além disso, também queremos saber em que locais vocês 

fazem atividade e como eles são?  

 

Por exemplo: uma residência com quintal, um apartamento 
com muitas pessoas e sem espaço, uma praça com muitos 
buracos etc. Queremos que você explique com detalhes como 
são esses locais.  
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Para isso, é importante você responder as perguntas do questionário que 

preparamos com muito carinho. Tente responde-lo de forma bem ampla, colocando 

bastantes detalhes da sua rotina.   

Suas respostas ajudarão no sentido de contribuir para que nosso 

planejamento esteja o mais próximo possível das necessidades do grupo. Planejar 

com as informações de vocês é construirmos juntos o apoio emocional e cognitivo 

que desejamos. 

 

ACESSE O LINK PARA RESPONDER O QUESTIONÁRIO: 

https://forms.gle/89QUZLeTzf6PMXk26  

 

https://forms.gle/89QUZLeTzf6PMXk26

