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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:

SEMANAS 1 E 2

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 
Ginástica.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 
Ginástica de condicionamento físico, exercícios físicos. 

HABILIDADE(S):
(EF89EF11P9) Identificar e comparar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização cor-
poral e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode con-
tribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
Ginástica competitiva e não competitiva.

TEMA: GINÁSTICA
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Texto adaptado. Disponível em: <http://www.aulaparana.pr.gov.br/educacao_basica>  Acesso em: 07 jan.2021.

Saiba mais…

Se você estiver com dúvidas poderá recorrer às aulas do Se Liga na Educação que estão disponí-
veis no site Estude em Casa dos dias 24/08/2020, 28/09/2020 e 09/11/2020.

ATIVIDADES

1.  Quais  tipos de ginástica você conhece? Cite as que você já aprendeu.

2.  Leia as definições abaixo e faça a correspondência correta: 

Ginástica rítmica - Ginástica acrobática - Ginástica de Trampolim - Ginástica artística 

(_______________________________ ): que tem como objetivo fazer acrobacias de forma que 
se tenha habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e também é realizada em equipe.

(_______________________________ ): também é uma forma que se deve ter força, equilíbrio e 
habilidade, um exemplo, é o cavalo de alças.
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(_______________________________ ): esta modalidade envolve movimentos em forma de dan-
ça em variados tipos e dificuldades e também com a utilização de pequenos equipamentos. 

(_______________________________ ): nesta modalidade são usados um e dois trampolins para 
um ou dois atletas que devem executar uma série de dez elementos.

3.  O contorcionismo ou contorção é a forma de acrobacia que envolve flexões e torções no corpo 
humano. A prática do contorcionismo é desenvolvida em espetáculos de circo, é a arte de 
maravilhar as pessoas através do corpo. 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/educacao-fisica/contorcionismo> Acesso em: 14 jan.2021.

Você observou que a ginástica engloba várias modalidades, o contorcionismo é uma delas. Como 
você classifica esta ginástica: competitiva ou não competitiva? Por que?
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SEMANAS 3 E 4

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 
Esportes.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 
Esportes de marca, invasão e precisão.

HABILIDADE(S):
(EF35EF06P5) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem 
na contemporaneidade e suas formas de manifestação (educacional, de formação, de rendimento ou profis-
sional e de participação ou comunitária/lazer).

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
Esportes coletivos e individuais.

TEMA: Esportes

CLASSIFICAÇÕES DOS ESPORTES

De acordo com especialistas, podemos classificar os esportes em 4 grandes categorias. Desta forma, 
apresentamos no esquema abaixo a forma mais simples que abordam os esportes coletivos e individuais.
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Texto originalmente publicado ESCOLA MUNICIPAL ELISIÁRIO DIAS - São Miguel /RN. Acesso em: 07 jan.2021

Saiba mais…

Se você estiver com dúvidas poderá recorrer às aulas do Se Liga na Educação que estão disponí-
veis no site Estude em Casa dos dias 24/08/2020, 28/09/2020 e 09/11/2020. 

ATIVIDADES

1. Associe cada uma das definições sobre movimento humano (coluna da direita) com seus 
respectivos termos (coluna da esquerda).

a) Atividade física 
(  ) Atividade  realizada de forma planejada e siste-
mática, de frequência e intensidade definidas, com 
o objetivo de melhorar ou manter a condição física. 

b) Exercício 

(  ) Manifestação da cultura corporal de movimento, 
orientada pela comparação de um determinado 
desempenho entre indivíduos ou grupos (adversá-
rios); regida por um conjunto de regras instituciona-
lizadas por organizações (associações, federações e 
confederações esportivas), as quais definem as nor-
mas de disputa e promovem o desenvolvimento da 
modalidade em todos os níveis de competição. 
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c) Jogo 
(  ) Qualquer movimento produzido pelos músculos 
esqueléticos que resulte em um gasto de energia 
física acima do basal. 

d) Esporte 

(  ) Atividade voluntária exercida dentro de determi-
nados limites de tempo e espaço, e se caracteriza, 
basicamente, pelo seguinte: criação e alteração de 
regras pelos próprios participantes, obediência de 
cada participante ao que foi combinado coletiva-
mente e apreciação do ato de jogar sem qualquer 
interesse em um resultado final. 

2.  Qual é o seu esporte preferido? Ele é individual ou coletivo?

3.  De acordo com a lista de modalidades sugerida logo abaixo, quais delas são coletivas e quais são 
individuais?

INDIVIDUAIS COLETIVAS

1. Ciclismo
2. Badminton (duplas)
3.  Boxe
4.  Karatê
5. Xadrez
6. Esgrima
7. Futebol
8. Futsal
9. Ginástica artística
10. Ginástica rítmica por equipes 
11.  Golfe

12. Levantamento de peso
13. Handebol
14.  Luta greco-romana
15. Nado sincronizado
16.  Skate
17. Tiro ao alvo
18. Polo-aquático
19. Remo (quarteto)
20. Rúgbi
21. Voleibol
22. Basquetebol
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SEMANAS 5 E 6

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 
Lutas

OBJETO DE CONHECIMENTO: 
Lutas do Brasil.

HABILIDADE(S):
(EF67EF17P7) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais práti-
cas corporais, propondo alternativas para superá-los, com base na solidariedade, na justiça, na equidade e 
no respeito.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
História das lutas e diferenças entre lutas e artes marciais.

TEMA: ARTES MARCIAIS E LUTAS

Texto adaptado. Disponível em: <http://educacaofisicanamente.blogspot.com/2012/02/lutas-conceitos-basicos.html>.  
Acesso em: 07 jan.2021.
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Saiba mais…

 Se você estiver com dúvidas poderá recorrer às aulas do Se Liga na Educação que estão dispo-
níveis no site Estude em Casa dos dias 24/08/2020, 28/09/2020 e 09/11/2020. 

ATIVIDADES

1. Há milhares de anos as lutas vêm sendo praticadas por milhões de pessoas em todo o mundo. 
Você pratica ou já praticou alguma luta? Qual?

2. Observe a imagem a seguir e responda:

Disponível em: <https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-de-meninos-brigando_2413435.htm> Acesso em: 07 jan. 2021.

Você sabe qual a diferença entre briga e luta? Cite exemplos.

3. Complete o texto abaixo com as palavras contidas no quadro.  

Lutas são ________________ nos quais os lutadores conhecem e respeitam as ___________. Os 
praticantes de uma luta usam __________________ e aprendem técnicas de ________________, de 
exclusão de espaço e golpes de ____________________. Nas competições de lutas, há sempre um 
______________ responsável garantir que as regras sejam cumpridas.   

regras - desequilíbrio – roupas especiais - árbitro - ataque e defesa - embates corporais

Fonte: <www.portaldoprofessor.com> Acesso em: 07 jan. 2021.
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SEMANAS 7 E 8

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S): 
Danças

OBJETO DE CONHECIMENTO: 
Danças urbanas.

HABILIDADE(S):
(EF67EF12P6) - Planejar estratégias para aprender elementos constitutivos das Danças Urbanas e seus ele-
mentos constitutivos (ritmo, espaço, gestos), contextualizando ao seu tempo e espaço.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:
Origem da dança e sua evolução.

TEMA: DANÇA
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Texto adaptado originalmente publicado em: <http://www.aulaparana.pr.gov.br/educacao_basica>. Acesso em: 07 jan.2021

Saiba mais…

Se você estiver com dúvidas poderá recorrer às aulas do Se Liga na Educação que estão disponí-
veis no site Estude em Casa dos dias 24/08/2020, 28/09/2020 e 09/11/2020. 

ATIVIDADES

Após a leitura do texto, responda:

1. A dança é uma manifestação artística que se caracteriza pelo uso do corpo para realizar movimentos 
ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas.  Você conhece outros tipos de danças 
que não estão no texto? Quais?

2.  O que uma pessoa precisa saber para dançar? Por quê?



11

3.  Observe a imagem:

Fonte: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22503>. Acesso em: 15 jan. 2021.

Em sua opinião, existe relação entre a dança e os grupos sociais onde foram criadas e desenvol-
vidas? De que forma?


