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Objetivos: Desejar Boas Vindas
Apresentar o plano de disciplina
Apresentar a Professora

Recursos: Vídeo de mensagem motivacional – SÓ VOCE PODE 
ESCOLHER O SEU FUTURO

Lousa digital
Chroma: Imagens de Atividade Física

https://www.youtube.com/watch?v=EjMjs6ob9sg
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•Ser PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA é...
É acordar todo dia muito cedo.. E estar disposto a fazer o dia de muitas 
pessoas melhor..
É ter tido que enfrentar várias críticas, quando fez a escolha para o vestibular..
É ter estudado horas para entender bioquímica, Fisiologia, Cinésio.. E ainda ter 
de ouvir que vamos APENAS "jogar bola", na faculdade!
É amar o movimento humano, e entender o quão complexa é esta ciência!
É poder ensinar um pouco de dignidade, perseverança, e determinação aos 
seus alunos, que perplexo ficam quando conseguem atingir seus objetivos, 
quando só quem acreditava era você!
É ver o brilho nos olhos deste aluno, que te admira pelo que você é! E por ver 
o quanto acredita nele!
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É trabalhar, mesmo quando se está de folga, pois nosso trabalho exige 
planejamento e organização, para que seja um sucesso, e normalmente não 
somos pagos por isso! 

É AMAR o que fazemos, e sentir-nos realizados, mesmo ganhando 
razoavelmente pouco, para o empenho que empregamos nas nossas 
atividades!
É ser o "tio" Legal, nas festas infantis, porque todos adoram você, pois sua 
essência é diferente!
É ser paciente, didático, carismático, envolvente, empolgante, preocupado, 
animado, contente, e muitas outras características ao mesmo tempo!
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É ter de vestir o SORRISO como uniforme de trabalho, mesmo quando se está 
cansado, triste, estressado ou irritado!
É ser um pouco psicólogo , nutricionista, massagista, fisioterapeuta, médico, 
conselheiro, professor, amigo, e mais outras tantas coisas que fazem de nós o 
modelo completo de profissional!
Mas acima de tudo, é ser quem realmente somos! Ter a vontade de mudar o 
mundo, e fazer algo por isso.. E ter a certeza que a cada pessoa que 
alcançamos, conseguimos melhorar uma vida, que pode melhorar outras 
vidas, formando uma cadeia enorme de força de vontade, gentileza e alegria!
ORGULHO DE SER EDUCADOR FÍSICO !
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• Natural de Esperantina – Pi
• Formação em Lic. Educação Física  - UESPI
• Bacharel em Educação Física – UNIASSELVI
• Bacharelado em Enfermagem –

UNINOVAFAPI
• Pós graduação em Enfermagem Obstétrica –

FACID WYDEN
• 3 anos de atuação no Canal Educação
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•O que mais me move é o desafio de fazer
coisas diferentes, mesmo que muitas vezes
isso traga dificuldades para realiza-lo.
Porque o mais difícil do desafio é o medo de
não conseguir... E eu não tenho medo de
enfrenta-lo. Amo muito o meu trabalho!
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• CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO

1 - NOÇÕES DE ANATOMIA – COLUNA VERTEBRAL COM SUAS CURVAS 
FISIOLÓGICAS E ALTERAÇÕES:
• CIFOSE,
• ESCOLIOSE
• LORDOSE

• BIOTIPOS
• IMC
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• 2.DANÇA
• HISTÓRICO
• EXPRESSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
DANÇAS REGIONAIS, TRADICIONAIS E ATUAIS
• JOGOS E BRINCADEIRAS
• ESPORTES DE AVENTURA
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3 - DISTÚRBIOS ALIMENTARES
• ANOREXIA 
• BULIMIA
• VIGOREXIA
• OBESIDADE
• CORPOLATRIA
• EXERCÍCIOS FÍSICOS
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4 - ESPORTES OLÍMPICOS
• ABORDAGEM ATUAL
• IMPORTÂNCIA DO ESPORTE EDUCACIONAL PARA A FORMAÇÃO 
DO ATLETA.
VÔLEI
• LUTAS: 
CAPOEIRA 
TAEKWONDO

14



Nos últimos anos, diversos estudos comprovaram que o exercício
incorporado à rotina diária reduz o risco de doenças
cardiovasculares, diabetes do tipo 2, câncer, obesidade, problemas
reumatológicos e ortopédicos, depressão e o declínio cognitivo
característico das demências.
Publicações mostraram de forma consistente que a prática de
exercícios está associada a cerca de 30% de redução dos índices de
mortalidade.

15



16



17

PONTUE A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO 
NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA. QUAIS 

OS BENEFICIOS E COMO PODEMOS 
AJUDAR OS OUTROS E ANÓS MESMOS?
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