
 

 

AULA 1 

 

Objetivo: Apresentar a disciplina de Educação Física, debatendo sobre o que é 

cultura e o que é cultura corporal. Explicar e diferenciar os elementos e práticas 

corporais que compõe a cultura corporal. Fazer combinados com os estudantes 

sobre disciplina e comportamento.  

 

Perguntas suleadoras: 

- O que é cultura? 

- Em um país com o tamanho do Brasil, todas as regiões têm a mesma maneira 

de se vestir, comer, falar e se movimentar? 

- Para vocês, ao longo da história, nós, seres humanos, fomos nos adaptando 

de acordo com a região e clima ou foi tudo sempre igual? 

 

Para copiar no caderno! 

A educação Física estuda a cultura corporal; 

 

 

A cultura corporal é aquilo que, enquanto ser humano, produzimos por e pelo 

corpo. 

 

 

A forma de falar, vestir, comer e o quê comer são exemplos de cultura. Por 

isso, a forma de se movimentar, como por exemplo, andando e brincando, 

também é cultura. 

 

Podemos nos movimentar através de uma dança, de uma luta, de um jogo e/ou 

brincadeira. 

 



Ao longo do tempo e com o desenvolvimento da humanidade essas formas de 

se movimentar foram evoluindo e se tornaram tantas e tão diferentes de acordo 

com a cultura e o ambiente que nós organizamos a cultura corporal em 

elementos. São eles: 

 

 Elementos                                     Exemplos de práticas corporais 

1. Jogos e brincadeiras – ex.:       PIQUES, AMARELINHA, PIPA E OUTROS 

2. Lutas e artes marciais – ex.:               JUDÔ, ESGRIMA, BOX E OUTROS 

                                          

3. Atividades rítmicas e expressivas    

3.1 Danças – ex.:                            SAMBA, JONGO, TANGÔ E OUTRAS 

3.2  Atividades circenses – ex.:      TRAPÉZIO, MALABARISMO, 

ACROBACIAS, PALHAÇARIA, ILUSIONISMO 

3.3  Ginásticas – ex.:                   RÍTMICA, ACROBÁTICA, AERÓBICA E 

OUTRAS 

 

4. Esportes – ex.:                      NATAÇÃO, FUTEBOL, VÔLEI E OUTROS 

5. Capoeira – ex.: É DANÇA, É LUTA E É JOGO 

6. Práticas corporais de aventura – ex.: SKATE, SURF, BUNGEE JUMP 

 

Combinados e avisos: 

1. Uniforme de educação Física e sua importância; 

2. Frequência; 

3. Regras de avaliação: não avaliamos execução de movimento e sim seu 

desenvolvimento e participação; 

4. O corpo do outro não é objeto de observação e comentários alheios; 

5. Não é aceitável nenhum tipo de violência; 

6. Se alguém se machucar, chame imediatamente a professora – NÃO 

tente levantar ou carregar o colega! 

7. Vocês terão 10 minutos no início da aula para trocar de roupa e 15 

minutos no final da aula para se reorganizarem e retornarem pra sala; 

8. Na piscina é necessário roupa adequada (maiô ou calção na cor preta 

ou azul marinho – pode usar short adequado para o meio líquido e blusa 

de proteção solar); 

9. É obrigatório o uso de toca, preferencialmente de silicone; 

10.  Comunicado é diferente de advertência; 

11.  Sempre verifique se esqueceu algo na sala e nos vestiários antes de 

sair; 

12. Coloque nome e turma nos seus pertences; 

13.  O uso do celular durante a aula só é permitido pela professora. 


