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Resolução de questões de jogo e esporte.



Explanação do conteúdo

Utilização de slides

Atividade com interação dos alunos
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Durante muitos anos os homens
foram nômades e caçadores no
período de evolução, com o passar
do tempo houve uma redução
importante da quantidade de
atividade física da vida diária,
devido aos sistemas de
autonomação e de modernização
dos meios de transportes, de
comunicação e etc.
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Com essa redução das atividade físicas
houve um aumento considerável nas
doenças cardiovasculares como causa de
mortes e incapacidades. Isso indica que
a mudança para um estilo de vida
sedentário pode ser prejudicial para o
indivíduo e potencialmente prejudicial
para a todo mundo.
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E o que é Atividade Física?



6

A atividade física (AF) pode ser definida
como qualquer movimento corporal
produzido pela musculatura esquelética
que requer gasto de energia acima dos
níveis de repouso.
Sua prática é fundamental em qualquer
idade e tem sido considerado um meio
de preservar e melhorar a saúde e a
qualidade de vida do ser humano.
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A OMS recomenda um volume de 150 minutos semanais de práticas regulares de
atividades físicas, o que podem ser divididos por 30 minutos semanais.

O baixo nível de atividade física está
associado a um fator muito
importante como fator de
desenvolvimento de doenças
crônicas.

Podemos destacar a
hipertensão, diabetes e obesidade
como doenças não transmissíveis e
que trazem um grande prejuízo para
a saúde pública.

E o que é exercício físico?
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EXERCÍCIOS FÍSICOS

É uma subcategoria de atividade física, realizado de forma planejada,
regular e continua. Com o objetivo de adquirir condicionamento físico.
Devendo respeitar os princípios do treinamento físico:
Individualidade biológica
Continuidade
Sobrecarga
Volume – intensidade
especificidade
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BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS

Redução da FC de repouso e de treinamento
Diminuição do colesterol ruim LDL e aumento do colesterol bom HDL
Diminuição do perfil lipídico
Diminuição dos valores pressóricos
Aumento do retorno venoso
Diminuição da adiposidade visceral e cutânea
Diminuição da glicemia circulante e em jejum
Hipertrofia do ventrículo esquerdo
Aumento da massa muscular e óssea
Auxilia no tratamento contra a depressão



Embora a saúde física, valorizada pelos
índices de morbidade e mortalidade,
tenha melhorado de forma constante em
todo o mundo, os dados epidemiológicos e
experimentais indicam que é importante
que as pessoas participem em programas
de exercícios físicos regulares como parte
de um estilo de vida sadio.
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O exercício físico regular pode contribuir
para a melhora da saúde a permitir aos
indivíduos uma vida mais produtiva e mais
agradável.
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Montar um quadro com as diferenças entre Exercício físico e 
atividade física.
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Conclusão do quadro com as diferenças entre Exercício físico 
e atividade física.
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Sistema Muscular


