
COLÉGIO PEDRO II 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

 

ATIVIDADE REMOTA 2 – CAIS II, 8º E 9º ANO DE ESCOLARIDADE 

JANELA DOS SENTIDOS – MOVIMENTOS 

Da nossa janela também podemos ver, observar, olhar, perceber, analisar entre 

outras percepções, os CORPOS em movimento.  

Esses movimentos expressam emoções, tipos de trabalho, relações entre as 

pessoas e os objetos. De acordo com Chaves, Souza, Araújo, Almeida, Bicalho e 

Carrijo (2020) “o corpo é um dos meios que o Ser Humano usa para se comunicar, 

através do movimento e das expressões corporais transmitimos sentimentos, 

emoções, pensamentos e ideias e faz ser compreendido”.  

Os movimentos humanos possuem significados que expressam funções 

relacionadas às necessidades, como o trabalho, necessidades do dia a dia, como 

pegar um ônibus ou mesmo realizar tarefas domésticas, e interesses, como  melhorar 

a saúde e praticar um esporte (CORDEIRO, 2008). 

Na atividade remota de Educação Física falamos sobre as limitações físicas 

que estamos passando em virtude do isolamento, no primeiro momento, e agora pelo 

distanciamento.  

Será que conseguimos fazer um relato sobre as diferenças entre os 

movimentos dos corpos (das pessoas que tinham que sair durante a fase de 

isolamento social) e dos movimentos desse momento da janela/porta/terraço etc.? 

Você conseguia observar pessoas realizando exercícios físicos na rua ou 

dentro de casa antes e agora? 

Quais as principais atividades e exercícios físicos que você observa de casa? 

Mudou nesse período entre o isolamento social (maio a agosto) e de distanciamento 

(setembro até os dias de hoje/novembro)? 

 

ALIÁS, VOCÊ SABE QUAL A DIFERENÇA ENTRE EXERCÍCIOS FÍSICOS E 

ATIVIDADES FÍSICAS?  QUAL A IMPORTÂNCIA DE ENTENDER A DIFERENÇA 

PARA A NOSSA VIDA E NOSSA SAÚDE FÍSICA? 

 

→ Exercício Físico é realizado frequentemente, sendo sistematizado, ou seja, 

organizado a partir de princípios que tem como objetivo a melhora da saúde e a aptidão 

física. 

→ Atividade física é qualquer movimento e acontece eventualmente ou mesmo na 

rotina, como ir até o ponto pegar um ônibus e atividades domésticas (lavar pratos, varrer 

um chão, entre outros), mas não se baseia nos princípios do exercício físico. 

Normalmente, está relacionado às atividades do dia a dia e de lazer. As mudanças de 

hábitos da rotina, como evitar elevadores, preferindo as escadas e descer um ponto 
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antes para andar um pouco mais, podem ser mudanças na atividade física que ajudam 

na perda de peso e até mesmo no emagrecimento a longo prazo. 

Abaixo, no quadro 1, é possível entender alguns princípios que fazem parte do 

exercício físico e que servem para todas as pessoas, ou seja, são universais.  

Quadro 1. Alguns Princípios do Treinamento Físico 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

INDIVIDUALIDADE 

BIOLÓGICA 

Cada indivíduo é único, ou seja, não há duas pessoas iguais. Logo, 

uma atividade ou exercício físico pode ser bom para um e não ser ideal 

para outra pessoa. 

SOBRECARGA 

Precisamos de estímulos moderados ou maiores do que estamos 

acostumados para gerar adaptações corporais e, assim, melhorar 

nosso rendimento físico. 

ESPECIFICIDADE 

Os estímulos devem ser de acordo com o nosso objetivo. Ou seja, se 

quero aumentar meus músculos do braço, não posso ter como 

exercício para esse objetivo uma atividade de corrida 

CONTINUIDADE 

Para conseguirmos obter uma adaptação física ou mesmo melhorar 

nossa saúde, os exercícios e/ou atividades físicas devem ser 

realizados de forma frequente. Não adianta ir somente no final de 

semana dar uma corrida para compensar toda a semana parada. 

REVERSIBILIDADE 

Caso estejamos realizando os exercícios e atividades frequentemente 

e, por algum motivo (doença, desânimo, falta de espaço ou mesmo uma 

pandemia), precisamos interromper, o corpo começa a perder o que foi 

construído gradualmente. Logo, o movimento deve fazer parte do nosso 

dia a dia em toda a vida. 

 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Falamos que o exercício e a atividade física podem gerar a perda de peso e/ou 

o emagrecimento.  Mas você saberia dizer qual a diferença entre eles? 

Vamos ajudar a descrever esses conceitos para que possa ajustar o movimento 

no seu dia a dia e entender melhor as mudanças corporais. 

A perda de peso é a diminuição da massa corporal total “peso”, sem distinção 

do que foi perdido, podendo ser músculo, gordura ou mesmo água. O mais importante 

para a perda de peso é aumentar o gasto de energia e diminuir o consumo de energia. 
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Por isso, é importante a escolha do que se come e a observação nutricional que vem 

nos pacotes de alimentos em geral. 

Lembramos que muitos atletas de lutas, as quais as categorias são divididas 

por peso, tendem a realizar saunas e corridas para a perda de peso para atingir a 

meta, até mesmo perto da hora de pesar.  

Também houve um tempo em que as pessoas utilizavam plástico, jornais e 

casacos durante o exercício físico como meio de perder peso, sendo que o resultado, 

em geral, é a diminuição da quantidade de água e, após a atividade, com a ingestão 

de líquido, os valores voltam ao normal. Porém, essa forma de treinamento gera riscos 

para a saúde, pois eleva a temperatura corporal por dificultar a dissipação do suor. 

Já o emagrecimento gera a diminuição da quantidade de gordura, fator 

importante para a melhora da saúde.  

Por exemplo, pessoas que realizam exercícios para ganho de músculos 

(hipertrofia) podem ter o “peso” aumentado com o treinamento e, ao mesmo tempo, 

ter emagrecido. Ou seja, o peso medido na balança aumentou com o ganho muscular, 

porém ele poder ter perdido gordura com o nível de exercícios físicos e controle da 

alimentação. 

Logo, através do exercício e/ou atividade física é possível realizar mudanças 

em alguns compartimentos do corpo, como dos músculos, gordura, densidade dos 

ossos, além de indiretamente melhorar o funcionamento do coração.  

Para acompanhar seu nível de saúde e obesidade há uma fórmula bem simples 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Você irá precisar saber 

sua estatura em metros (EST.)“altura” e massa corporal total (MCT)“peso” em quilos. 

Dessa forma, você conseguirá calcular um índice chamado Índice de Massa Corporal 

(IMC).  

Para crianças e adolescentes há tabelas de referência por idade e sexo, mas 

que apresenta alguns problemas, pois os adolescentes estão numa fase da vida em 

constante crescimento e desenvolvimento, os quais variam de indivíduo para indivíduo 

(princípio da individualidade biológica) e inclusive da região onde foi realizada a 

pesquisa para construir a tabela de referência. Logo, podemos utilizar as referências 

dos adultos para acompanhar nosso progresso com as atividades que estamos 

realizando.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é analisado através da fórmula: 

IMC= MCT(kg)/Estatura2(metros). 
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Pessoas cujos resultados ficam abaixo de 18,5 são consideradas desnutridas, 

entre 18,5 e 25 (normais), entre 25 e 30 (sobrepeso), e acima de 30 (obeso).  

Logo, através desse resultado é possível acompanhar o impacto do seu 

exercício ou atividade física no seu nível de saúde/obesidade de uma forma simples. 

 

AGORA VAMOS CONTROLAR NOSSA ATIVIDADE DO DIA A DIA 

1) QUAL FOI O IMC QUE VOCÊ ENCONTROU? 

2) QUAIS TIPOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E/OU MOVIMENTOS QUE 

CONSEGUE COLOCAR NO SEU DIA A DIA. LEMBRANDO QUE VOCÊ PODE 

VARIAR OS ESTILOS (CORRER PELA MANHÃ E DANÇAR À TARDE, POR 

EXEMPLO) NO MESMO DIA E SEMANA. 

3) COMECE SEMPRE DEVAGAR E VÁ AUMENTANDO AOS POUCOS O 

NÍVEL DE EXIGÊNCIA FÍSICA PARA OBSERVAR AS ADAPTAÇÕES. 

4) A CADA 15 DIAS VOCÊ PODE REPETIR A AVALIAÇÃO DO IMC PARA 

ACOMPANHAR SEU DESENVOLVIMENTO. DEVE-SE LEMBRAR QUE NEM 

SEMPRE OS RESULTADOS APARECEM DE FORMA RÁPIDA. POR ISSO A 

IMPORTÂNCIA DA CONTINUIDADE PARA O SUCESSO DO PROGRAMA FÍSICO. 

 


