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1. PALAVRAS DOS PROFESSORES 

 

Esta apostila foi criada pelos professores de Educação Física do campus São Cristóvão II, 2022, com o intuito de 

ajudar o estudante na compreensão dos conhecimentos discutidos no primeiro trimestre sobre os Esportes Aquáticos.  

Ela se baseia nos conhecimentos trabalhados em aula, tanto os trazidos pelo professor, quanto aqueles gerados a 

partir de dúvidas, indagações, conhecimentos, vivências e situações trazidas por estudantes ou pela interação entre 

alunas X alunos X professor. 

Logo, haverá espaços para a escrita de textos, construção de figuras/desenhos e questionamentos construídos no 

trimestre que apoie a relação entre os conteúdos e temáticas trabalhadas em aula e a sua forma de pensar e perceber. 



Os Esportes Aquáticos fazem parte da experiência do ser humano desde a antiguidade e, no Rio de Janeiro, fazem 

parte da cultura, já que a cidade é banhada pelo mar, além de possuir cachoeiras, lagoas e piscinas.  

Apesar das piscinas serem, em sua maioria, de difícil acesso a pessoas mais pobres, é um direito e necessidade de 

toda a população, seja na aprendizagem dos esportes aquáticos ou mesmo para o lazer.  

Logo, vivenciar uma variedade de Esportes Aquáticos e conhecimentos sobre sua relação com o corpo imergido/dentro 

da água, assim como esse corpo se relaciona na sociedade, pois ele possui uma vestimenta, em geral, diferenciada das 

utilizadas no dia a dia.  

Com isso, será possível encontrar textos sobre regras básicas, técnicas, táticas, efeitos de funcionamento do corpo em 

exercício físico, vestimentas e padronizações culturais no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro.  

Também achamos importante a pesquisa em sites, livros, vídeos, artigos científicos e outras mídias como meio de 

aumentar o repertório de conhecimentos sobre a temática, inclusive relacionando com informações e trabalhos produzidos 

em outras disciplinas e espaços que cada um vivencia no dia a dia fora do horário de aula e do colégio.  

 

2. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A Educação Física é uma disciplina que faz parte do currículo de todos os alunos, desde a pré-escola até o final do 

ensino médio, construindo conhecimentos sobre a cultura corporal. Ou seja, ela traz para as aulas vivências de técnicas e 

regras básicas sobre diferentes esportes, danças, ginásticas, lutas e jogos, mas também contribui para compreender as 

influências que o corpo sofre na sociedade em diferentes espaços (país, estado, cidade, bairro, praças, praias, escolas, 

clubes etc) e até mesmo em casa, através da interação entre as pessoas e as mídias, como: programa de televisão, 

internet, redes sociais, jornais e revistas. 



Assim, a Educação Física vem ajudar numa visão crítica sobre a relação do corpo com a cultura, no caso dessa 

apostila, através dos Esportes Aquáticos. Questões relacionadas ao respeito, à individualidade do outro e ao direito a uma 

formação democrática também fazem parte do apoio que a disciplina Educação Física pretende realizar na formação do 

cidadão/estudantes do Colégio Pedro II. 

Os estudos envolvidos nesse conteúdo utilizaram conhecimentos e informações vivenciadas e apreendidas nos anos 

anteriores sobre adaptação ao meio líquido, os nados crawl, costas e peito, além da segurança na piscina. Porém, como 

não tivemos essas vivências nos anos anteriores por causa da pandemia e do ensino remoto, pretendemos trazê-los no 

início de cada aula. Dessa forma, acreditamos que possamos colaborar com as lacunas deixadas nesses dois anos de 

ensino remoto, em relação às atividades aquáticas. 

Logo, a ideia é trazer esses conteúdos do sexto e sétimo anos sobre a natação (adaptação ao meio líquido, dos nados 

crawl, costas e peito) para o início das aulas. Em seguida, vivenciar formas variadas de viradas e entradas na água e 

conhecer esportes como: apneia, polo aquático, natação artística, travessia ou maratona aquática, biribol, entre outros.  

Além disso, iremos discutir a importância do cuidado e do respeito à natureza como forma de possibilitar a existência 

de vários esportes aquáticos e a vivência do cidadão com o meio líquido na forma de lazer, saúde e como profissão (atleta 

e paratleta). 

Porém, antes de iniciar a leitura, gostaríamos que vocês parassem um instante para refletir sobre algumas questões 

relacionadas à adaptação ao meio líquido, como o equilíbrio do corpo na água na vertical e na horizontal, flutuação, 

respiração aquática e propulsão, ou seja, os movimentos corporais utilizados para se mover dentro da água.  

 

 

 

 



 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ATIVIDADES AQUÁTICAS III – SAÚDE E CORPO HUMANO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS AVALIAÇÃO 

1) Alterações do corpo na água 

2) Revisão dos nados. 

3) Jogos Esportes Aquáticos e paralímpicos: Polo 

Aquático, Natação Artística, Biribol, Apneia, 

Travessias, salto ornamental etc. 

4) Perfil de atletas e paratletas nos esportes 

aquáticos (etarismo). 

5) Natação esportiva: provas, entradas e viradas 

(conhecimento das provas oficiais). 

6) Atividades aquáticas: lazer, saúde e rendimento. 

- Identificar diferentes possibilidades de deslocamento no meio aquático. 

-  Rever os nados experimentados crawl, costas e peito. 

- Propulsionar-se de acordo com cada estilo e realizar as respectivas saídas e 

viradas.  

- Realizar a imersão: com controle de apneia e expiração, em diferentes 

posições, em parada de mãos e cambalhotas, com gradativo aumento de 

profundidade de imersão. 

- Experimentar alguns jogos e esportes aquáticos, através de atividades 

individuais e coletivas 

- Vivenciar os principais movimentos relacionados aos esportes aquáticos; 

- Aprender entradas e saltos a partir de diferentes posições iniciais, com 

movimentos variados de pernas e braços e giros no eixo longitudinal, na fase 

aérea, em diferentes locais (borda, bloco de partida...) e profundidades. 

- Identificar as diferenças no perfil corporal (composição, qualidades físicas etc.) 

nas atividades aquáticas. 

Conhecer as principais regras e provas existentes no universo esportivo da 

Natação. 

- Desenvolver confiança para enfrentar os desafios, iniciativa para resolver 

problemas, motivação e envolvimento nas atividades, autonomia, bom 

relacionamento com o grupo e capacidade de jogar de acordo com as regras. 

- Problematizar as diferenças entre esporte de rendimento, lazer e saúde. 

- SERÁ CONSTRUÍDA DURANTE A 

CERTIFICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 

 

 

 

 



 

1º Encontro – 12 e 14 de abril de 2022 (8º ano) 

 Olá, hoje é o nosso primeiro encontro com a disciplina Educação Física. Além dos conhecimentos técnicos e 

táticos que envolvem os jogos, as danças, os esportes, as lutas, as ginásticas e os exercícios e atividades físicas em 

geral, nós também discutiremos vários assuntos que interferem nesses temas e no nosso corpo.  

 Por isso falamos que a Educação Física ensina a pensar e a refletir sobre a CULTURA CORPORAL.  

 Nós, professores de Educação Física do campus São Cristóvão II, temos como forma de organização a escolha 

de temas que fazem parte de cada ano de escolaridade. Por exemplo, no sexto ano discutimos inclusão, no sétimo, 

gênero e raça e no oitavo ano a ênfase é em saúde e corpo humano. 

 Ou seja, além de aprender e vivenciar o conteúdo esportes aquáticos, vamos pensar a relação desses esportes 

com a saúde e a sua influência no corpo humano. 

 Para iniciarmos a relação da disciplina com vocês, disponibilizamos um texto, o qual você pode ler abaixo ou 

acessa na página indicada a seguir: https://oglobo.globo.com/saude/como-nossa-memoria-muscular-pode-nos-ajudar-

entrar-em-forma-novamente-25343450. 

 

https://oglobo.globo.com/saude/como-nossa-memoria-muscular-pode-nos-ajudar-entrar-em-forma-novamente-25343450
https://oglobo.globo.com/saude/como-nossa-memoria-muscular-pode-nos-ajudar-entrar-em-forma-novamente-25343450


 


