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Título: Os benefícios da atividade física 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

A relação entre alimentação, energia e exercícios físicos, além dos benefícios desses últimos, 

serão trabalhadas nesta sequência didática. Esses conhecimentos dão embasamento para a compre-

ensão de como os exercícios físicos atuam e trazem melhorias ao nosso corpo, nossa saúde e bem-

estar. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os benefícios da atividade física. 

• Relacionar o tipo de atividade com a parte do corpo envolvida. 

• Compreender a relação entre a da quantidade de energia obtida pela alimentação e con-
sumida nos exercícios físicos pelos animais.  

Objeto de conhecimento 

Característica e desenvolvimento dos animais. 

Habilidades  

• Investigar os movimentos do corpo. 

• Entender o papel dos músculos nos movimentos.  

As habilidades indicadas acima são importantes para consolidar a habilidade da BNCC:  

• (EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se repro-
duzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Caderno.  

• Cola branca. 

• Folha de papel sulfite.  

• Imagens de animais que realizam atividade física intensa e de outros que as realizam em 
menor intensidade. Sugerimos, como animais menos ativos, o bicho-preguiça, lesma e o 
jabuti, e como mais ativos a onça, a libélula e o gavião. 

• Lápis preto e lápis coloridos (ou similares).  
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Aula 2: 

• Caderno.  

• Folha de papel sulfite.  

• Fitas adesivas de várias cores.  

• Lápis preto e lápis coloridos.  

• Modelo (ou ilustração) do corpo humano. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Energia e movimento 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de 4 alunos. 

Explique que os alimentos, além de fornecerem nutrientes essenciais para o crescimento, re-

paração e funcionamento do organismo, também proporcionam energia para as atividades que os ani-

mais realizam. Por meio dessa energia, eles podem correr de um predador ou atrás de uma presa; 

saltar de uma árvore a outra, nadar, voar, etc.  

Divida a turma em grupos de quatro alunos e forneça figuras de diferentes animais que reali-

zam atividades mais ou menos intensas. 

Solicite que os alunos colem as figuras dos animais em uma folha de papel sulfite, separando-

os nesses dois grupos. Em seguida, indague-os sobre qual grupo requer mais energia para a realização 

de suas atividades e qual requer menos energia. Peça que escrevam sua resposta como legenda dos 

grupos criados (por exemplo, “animais mais ativos” e “animais menos ativos”).  

Em seguida, solicite aos alunos que levantem hipóteses para o consumo energético dos ani-

mais escolhidos, relacionando-o com sua atividade física e com a sua alimentação. Aproveite para co-

mentar que com os seres humanos ocorre o mesmo: atletas consomem mais energia do que pessoas 

que realizam apenas atividades físicas menos intensas, como trabalhar sentado utilizando o computa-

dor. Comente sucintamente o problema do balanço energético, apontando que se obtemos muita 

energia pelos alimentos, mas não a gastamos de alguma maneira, nosso corpo acaba armazenando 

seu excesso, geralmente, na forma de gordura. Elucide que a formação de reservas é algo natural e 

atente para que o tema seja tratado de forma a não ofender ou gerar desconforto nos alunos que 

apresentam sobrepeso. O fenômeno de armazenamento do excesso de energia adquirido pela alimen-

tação apresenta importante papel biológico, que vários animais armazenam gordura para sobreviver 

ao inverno, como as marmotas, os esquilos e os morcegos, estratégia conhecida como hibernação.  
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Aula 2 – O corpo humano e a atividade física 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em duplas. 

Explore a questão do sedentarismo e dos exercícios. Explique que os músculos não utilizados 

perdem massa. Pergunte se já viram a perna de uma pessoa que tenha ficado engessada por muito 

tempo. Ela se torna mais fina, devido à perda de massa, pela falta de movimento. Inversamente, utili-

zar os músculos permite que eles cresçam e que aumentem sua capacidade de trabalho. Por exemplo, 

os músculos dos braços, no caso dos nadadores, e das pernas, no caso dos ciclistas. Pergunte aos alu-

nos quais atividades físicas eles mais gostam de fazer.  

Em seguida, baseando-se nas respostas deles, indague se todas as partes do corpo funcionam 

igualmente em cada um dos diferentes exercícios citados. Aproveite esse momento para explicar que 

diferentes exercícios afetam diferentes músculos e ossos. Peça que estiquem seus braços e que façam 

de forma lenta e repetida o movimento como se estivessem jogando uma bola com as mãos. Depois, 

peça que mostrem qual músculo foi afetado nesse movimento (eles poderão indicar o bíceps, por 

exemplo). Solicite que estiquem e dobrem a perna também de forma lenta e repetida, fazendo o mo-

vimento de chutar uma bola. Pergunte novamente qual foi o músculo envolvido nesse movimento 

(eles poderão indicar o músculo da coxa). Pergunte:  

• Que benefícios a atividade física traz ao corpo humano? A atividade física melhora a flexi-
bilidade, aumenta a massa e a força muscular e fortalece os ossos e as articulações.  

Divida os alunos em duplas e distribua as fitas adesivas de diferentes cores. Agora, utilizando 

uma lista de diferentes esportes, como natação, corrida, remo, escalada, futebol ou ginástica olímpica, 

e um modelo do corpo humano (pode ser substituído por uma imagem do corpo humano), solicite aos 

alunos que prendam as fitas coloridas (uma cor para cada esporte) nas partes do corpo que acreditam 

estar mais envolvidas em cada uma das atividades físicas. Por exemplo, colar fitas adesivas de cor azul 

nos membros superiores da imagem do corpo humano para identificar o remo. Oriente que cada cor 

de fita colorida deve representar um esporte, e que mais de uma cor de fita pode ser colocada em 

cada parte do corpo. Lembre a eles que muitos músculos podem estar envolvidos num tipo de esporte, 

e que eles têm de assinalar aqueles que eles julgam mais importantes naquela atividade. 

Após o término da atividade, corrija-a coletivamente e esclareça eventuais dúvidas dos alunos. 

Conduza uma discussão sobre a importância de realizar exercícios físicos e de eles serem feitos da 

melhor forma possível, com orientação de um treinador ou outro especialista. Ressalte aos alunos que 

eles devem estar sempre atentos à postura corporal durante a realização de uma atividade física, de 

modo a evitar lesões. 
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Aferição de aprendizagem 

Sugere-se que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e ao 

término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as anotações e as listas feitas pelos alunos. 

Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito dos exercícios físicos em seres humanos e em 

outros animais, e pergunte se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de 

modo que relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas.  

Pode-se também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em dupla e em grupo? 

• Entendi o papel da atividade física para manter a boa saúde? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Em seu caderno, desenhe dois animais que se movimentam muito (muito ativos) e dois que mo-
vimentam pouco (pouco ativos). 

2. Em seu caderno, liste três atividades que envolvam movimentos das seguintes partes do corpo: 

a) pés.  

b) mãos.  

c) dedos.  

 

Gabarito das questões 

1. Entre os animais que se movem muito, possivelmente serão listados animais velozes, como onças, 
leões ou cavalos. Já entre os animais que pouco se locomovem, espera-se que listem as preguiças, 
os caracóis ou as anêmonas-do-mar, por exemplo. 

2. A resposta para cada item irá variar de acordo com as atividades escolhidas pelos alunos. Possíveis 
respostas:  

a) Dança, futebol, corrida. 

b) Jogar vídeo game, comer, jogar basquete. 

c) Jogar com bolinhas de gude, usar o celular, usar o computador. 


