
 

Programa de 

Assistência 

Pedagógica 
2º ANO MÉDIO 

 

  

ORIENTAÇÕES PARA OS  ESTUDOS 3º ANO MÉDIO 
1 

 

Recado do professor: 
 

 
Espero que estejam bem e se cuidando. Devido a situação atual estamos impossibilitados de nos encontrar, 

mas bolamos um material muito legal para vocês continuarem se preparando. 
 

Além do preparo mental, vocês devem trabalhar o físico também, não fiquem sem realizar atividades físicas 
em casa. Alguns dos exercícios que fizemos nas aulas podem ser vivenciados em casa como abdominais, 
agachamentos, flexões...  Também indico dançar, ponham músicas dançantes no Youtube e mexam o esqueleto. 
Mantenham sempre o corpo ativo para fortalecer o sistema imunológico. 
 
 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professores: Heber Vieira, Mario Duarte, Othoni Marques  

 

O conteúdo da primeira unidade versa acerca da promoção a saúde e exercício e qualidade de vida. Esses 
temas discutem além da prática de atividade física, discutem saúde pública, acesso educação e lazer, mas o termo 
está completamente ligado ao consumo adequado de alimentos e a prática frequente de atividades e exercícios físicos. 
(Realizar leitura de artigo 1 anexado) 

 
I Unidade – Organização dos conteúdos 
1. Definição e fundamentos sobre promoção a saúde. 
1.2  Alimentação saudável; 
1.3 Suplementação e esteroides anabólicos; 
1.4 Distúrbios alimentares. 
2. Exercício e Saúde. 
2.1 Circuito aeróbico; 
2.2 Circuito Anaeróbico. 

 
O termo “promoção a saúde” está inteiramente ligado a Educação Física, pois, compreendemos que a prática 

regular de atividades físicas é o fator principal na promoção a saúde. Contudo, a prática regular de atividade física deve 
ser realizada em conjunto com uma boa alimentação e higiene. Faça a leitura do QR Code. 

 

 
O exercício Físico quando estabelecido como proposta estética pode causar uma busca constante pelo corpo 

ideal, o que pode fugir da prática propriamente dita e partir para o campo nutricional. Os praticantes elaboram dietas e 
passam a utilizar suplementação se embasamento cientifico, como pode-se ver no estudo “Conhecimento nutricional 
e suplementação alimentar por praticantes de exercícios Físicos” realizado por MOREIRA e RODRIGUES (2014), onde 
identificou-se que: 

 
31,7% utilizavam algum tipo de suplemento alimentar, sendo em sua maioria homens 
(78,9%). Aminoácidos ou concentrados protéicos foram os mais consumidos. A fonte de 
indicação mais citada foram os instrutores e professores de Educação Física, seguida de 
autoindicação. A análise das dietas mostrou-se hipoglicídica, hiperprotéica e hiperlipídica. 
Houve relação estatística significativa entre o uso de suplementos alimentares e o consumo 
de proteínas acima do percentual recomendado (p=0,003). A população demonstrou 
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moderado conhecimento quanto a conceitos básicos na área de nutrição e dificuldade em 
relacionar o alimento com sua fonte. (MOREIRA, RODRIGUES 2014, p.01) 

 
Diante deste tema discutido até o momento segue a primeira problemática a ser discutida a partir de pesquisa: 

O uso frequente de suplementação de forma desinformada pode ocasionar problemas relacionados a saúde? Além do 
uso de suplementos, há a discussão sobre o uso de anabolizantes, construa um texto que aponte, com dados de 
pesquisa, como ocorrem o uso, quais os danos, se o uso tem influência no cotidiano das pessoas que utilizam, e como 
podemos mudar o contexto negativo já instalado. O texto de Moreira e Rodrigues (2014) estará disponível em anexo 
para realização de pesquisa. Faça a leitura do QR Code. 

 

Outro fator ligado a costumes inadequados acerca da prática da atividade física e da alimentação é o 
desenvolvimento de distúrbios alimentares e autoimagem. Sabe-se que os distúrbios alimentares não estão ligados a 
uma faixa etária exclusiva, contudo os adolescentes apresentam-se como público com maior desenvolvimento destes 
transtornos, este fator está ligado as grandes alterações físicas, emocionais e sociais que esta fase se encontra. Para 
Cubrelati (2014), a distorção da imagem corporal quando associada com a autoestima baixa pode conduzir a 
comportamentos que podem prejudicar a saúde e causar uma evolução no quadro de distúrbios de autoimagem como 
anorexia, bulimia e vigorexia. Neste estudo realizado por Cubrelati (2014) identificou-se que meninos e meninas podem 
desenvolver estes distúrbios, todavia, o quadro é mais comum em meninas. (Artigo 3 disponível como anexo) 

 

 

Exercício Aeróbico e Anaeróbico 
A prática de exercício físico constantemente gera efeitos positivos no corpo humano. Esse desenvolvimento 

pode acontecer em aspectos aeróbicos e anaeróbicos que estão condicionados ao tipo de exercício escolhido pelo 
praticante. Atividade aeróbica apresenta a utilização de oxigênio durante a execução da atividade o que pode gerar 
uma melhoria cardiorrespiratória, além disso o principal substrato energético deste tipo de atividade são os lipídeos 
que são o “combustível” para a prática de atividade aeróbica. Outro dado importante é que este tipo de atividade pode 
ocorrer por um longo período de tempo, são exemplos uma corrida de 30 min, caminhadas, passeios de bicicleta por 
longo período de tempo. 

 
A atividade anaeróbica é caracterizada pela não presença de oxigênio e pela produção de ácido lático o que 

causa a sensação de queima na musculatura exigida, a principal fonte energética deste tipo de atividade são os 
carboidratos que são transformados em glicose. Este tipo de atividade tem um curto período de duração e o substrato 
utilizado é uma “mescla” entre Creatina-fosfato (ATP-PC) e glicose advinda do consumo de carboidratos. São exemplos 
de atividades anaeróbicas: corrida de 100m rasos, levantamento de peso, ginástica artística. 
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