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Recado do professor: 

Olá pessoal foi com muito carinho e cuidado que elaboramos esse material para vocês busquem seguir a todas as 
orientações de prevenção. Deixo também um texto de esperança e de solidariedade. 
 
“Há muitos anos, um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de 
civilização numa cultura. 
O aluno esperava que Mead falasse a respeito de anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar. 
Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur (osso da coxa) quebrado e 
cicatrizado. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, morre. Você não pode correr do perigo, ir até 
o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma 
perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. 
Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da 
ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. 
“Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa” disse Mead. 
Estamos no nosso melhor quando servimos aos outros. Sejamos civilizados neste período, mesmo não fazendo parte 
do grupo de risco." 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professores: Eduardo Souza (Paissandu e Boa Viagem/Manhã), Fabiano Souza (Boa Viagem/Tarde) e Heber Vinicios 
(Caruaru) 
 
 

SEMANA 1 
 
Conteúdos:  
1. Conteúdos: Performance Humana: 
1.1. Avaliação do desempenho Físico; (quais os testes realizados para verificação da performance física?) 
1.2. Orientação nutricional; (quais os principais nutrientes e os alimentos que devem ser evitados?) 
1.3. Distúrbios alimentares; (problemas relacionados com a má alimentação e dificuldades com a auto imagem.) 
1.4. A utilização da frequência cardíaca no exercício;(como podemos controlar a intensidade do exercício com ela?) 
1.5. Atividade física aeróbica e anaeróbica;(como podemos diferenciá-las?) 

 
 

SEMANA 2 
 

Conteúdos:  

2. Conteúdos: Modalidade Desportiva do Basquetebol. 
 Pesquisa sobre a origem da modalidade e o seu histórico. 
 Pesquisa sobre os principais fundamentos da modalidade, quais são e como devem ser realizados. 
 Pesquisa sobre as regras básicas do basquetebol e o estilo 3 X 3. 
 Pesquisa sobre as táticas e as posições e funções dos jogadores na quadra inclusive o 3 X 3. 
 Assistir a partidas profissionais. 

OBS: (Iremos disponibilizar material de apoio extremamente bem fundamentado para realização de pesquisa e consultas) 
 
Estratégia de estudos:  
1.  Utilize a Internet para pesquisa dos conteúdos. A Internet é uma ferramenta apenas de consulta e estudo; 
2.  O material do portal é indispensável para uma boa organização de estudos. Faça uso deste material; 
3.  Procure registrar por escrito, a cada semana, todo o conteúdo estudado e pesquisado. Assim ficará mais fácil realizar o 

seu trabalho posteriormente; 
4.  Use bastante o dicionário para entender termos específicos dos conteúdos. Não deixe de registrar essas palavras no 

material que você vai elaborar a cada semana; 
5.  Não deixe de realizar atividades físicas e exercícios também nesse período de recesso, pois é muito importante para sua 

saúde e ajuda no sistema imunológico; 
6.  Tenha atenção com os horários de dormir, pois dormir tarde vai interferir de forma negativa na liberação de hormônios 

inclusive do crescimento e em consequência irá atrapalhar no horário da alimentação por acordar tarde e em cansaço 
para o estudo; 


