
Conteúdo de Educação Física para as turmas dos 3º anos I 

Bimestre. 

                      A educação física enquanto possibilidades e fins 

terapêuticos, preventivos, curativos, de lazer e laborais 

O que é saúde? 

 A organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não 

apenas como ausência de doença, mas como a situação de 

perfeito bem-estar físico, mental e social. 

 Diante desse conceito, buscaremos, na Educação Física, 

práticas que melhorem e previnam essas condições do ser 

humano. 

Qualidade de vida = Bem estar físico+social +Mental 

Qual a relação entre exercício físico e saúde? 

A prática de exercícios físicos contribui para a promoção da 

saúde de várias maneiras importantes, principalmente na 

prevenção de doenças e no aumento da autoestima, além de 

proporcionar um melhor relacionamento social.  

Mostraremos, a partir de agora, algumas finalidades da educação 

física que contribuem para a prevenção de doenças, reabilitação 

e melhoria da qualidade de vida do ser humano.  

Quando  a Educação Física é usada com fins terapêuticos? 

➢  Na  melhoria das capacidades físicas; 

➢ No tratamento de distúrbios psicológicos; 

➢ Na reabilitação de traumas neuromotores. 



Ex.: o uso do treinamento funcional para reabilitar disfunções 

neuromusculares; o uso da dança na melhoria do equilíbrio, 

convívio social e coordenação motora de pessoas com distúrbios 

mentais.    

Quando  a Educação Física é usada para fins preventivos? 

➢ Na prevenção de Lesões por Esforço Repetidos (LER); 

➢ Na prevenção da obesidade; 

➢ Na prevenção de doenças cardíacas; 

➢ Na prevenção  dos distúrbios metabólicos (diabetes, HDL, 

LDL etc.). 

Ex.: a prática regular de atividades físicas. 

Quando a Educação Física é aplicada para fins curativos? 

➢ No controle das taxas metabólicas elevadas (diabetes, 

colesterol etc.); 

➢ No controle da pressão arterial (PA); 

➢ Na reabilitação da força, coordenação motora e tônus 

muscular de pessoas que sofreram algum tipo de lesão 

músculo-esquelética;  

Ex.: o uso do pilates para melhorar danos em traumas   

neuromotores; a prática regular de exercícios aeróbios para 

controle da PA.(PRESSÃO ARTERIAL). 

O lazer e sua ligação com uma melhor qualidade de vida 

 “área específica da experiência humana, com seus próprios 

benefícios, incluindo liberdade de escolha, criatividade, 

satisfação, diversão e aumento de prazer e felicidade”  



                                          Carta Internacional de Educação para o 

Lazer 

(WLRA, 1993) 

Lazer e saúde  

“O lazer promove a saúde e o bem-estar, possibilitando aos 

indivíduos escolher atividades que sejam adequadas aos seus 

interesses e necessidades”.  

Carta Internacional de Educação para o Lazer 

(WLRA, 1993) 

Lazer ativo 

Um estilo de vida em que a atividade física é valorizada e 

integrada na vida diária, com ênfase no lazer.  

Nahas, 1998 

Dentro da Educação Física, a área do lazer vem proporcionar, no 

tempo livre do ser humano, atividades que contribuam para 

melhoria da sua saúde física, mental e social. 

A Ginástica laboral e seus benefícios à saúde 

➢ Prevenção de lesões articulares e musculares; 

➢ Reeducação postural de maus hábitos posturais; 

➢ Preparação da musculatura e ligamentos para o esforço; 

➢ Melhora do convívio social. 

Ex.: exercícios de alongamentos; exercícios de RPG. 

(REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL). 

 


