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Educação Física 
6º ANO



Senhores pais e queridos alunos

Nas aulas de Educação Física são trabalhados 
vários temas sobre a Cultura Corporal de 

Movimento. 
Entre esses temas a Educação Física trabalha o 
que chamamos de Esportes de Marca que são 

aqueles esportes que medimos o tempo, a 
distância ou o peso.

Eles desenvolvem velocidade, força e resistência. 
Corrida, saltos e arremessos são exemplos de 

Esportes de Marca. 



Que tal conhecermos um pouquinho mais sobre o 
atletismo?



Na pré-história os homens já 
praticavam movimentos de algumas 

modalidades do Atletismo como 
forma de sobrevivência. 

Eles utilizavam a caminhada para se 
locomover de um lugar a outro. 

Corridas, saltos e arremessos para 
se defender e conseguir alimentos.



O Atletismo se baseia nos 
movimentos naturais como saltar, 

correr e arremessar.  

É um esporte com provas de pista 
(corridas) e provas de campo 

(saltos, arremessos e lançamentos), 
provas combinadas como o Decatlo 

e o Heptatlo (provas de pista e 
campo), o pedestrianismo (corridas 

de rua, maratona), corridas de 
campo (cross country), corridas em 

montanha e marcha atlética. 



That’s a lot of money

100%
Total success!

185,244 users
And a lot of users

As principais provas do atletismo são:



1.
Transition headline

Let’s start with the first set of slides

São divididas em 2 tipos de provas:



A complex idea can be conveyed with just a 

single still image, namely making it possible to 

absorb large amounts of data quickly.
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Corridas

▫ Here you have a list of 

items

▫ And some text

▫ But remember not to 

overload your slides with 

content

Your audience will listen to 

you or read the content, but 

won’t do both. 
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Corridas de 
revezamento

EDIT IN POWERPOINT®

Click on the button under the 

presentation preview that says 

"Download as PowerPoint 

template". You will get a .pptx file 

that you can edit in PowerPoint.

Remember to download and install 

the fonts used in this presentation 

(you’ll find the links to the font 

files needed in the Presentation 

design slide)

More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-

presentation-template

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can 

keep the Credits slide or mention SlidesCarnival and other resources used in a slide 

footer.

EDIT IN GOOGLE SLIDES

Click on the button under the 

presentation preview that 

says "Use as Google Slides 

Theme".

You will get a copy of this 

document on your Google 

Drive and will be able to edit, 

add or delete slides.

You have to be signed in to 

your Google account.
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http://www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template
http://www.slidescarnival.com/copyright-and-legal-information


Quais são os 
saltos que 

você 
conhece?
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White

Is the color of milk 

and fresh snow, the 

color produced by the 

combination of all the 

colors of the visible 

spectrum.

Saltos

Black

Is the color of coal, 

ebony, and of outer 

space. It is the 

darkest color, the 

result of the absence 

of or complete 

absorption of light.

12



Salto com vara



Arremessos
e

Lançamentos
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Veja essa imagem.
Você sabe quem é este atleta? 

Sabe qual é a prova?
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E nessa imagem...

Você sabe quem é a atleta?

Qual a prova?



Mais um desafio...

Você sabe quem é a atleta?

Qual a prova?



Liste: 

3 brincadeiras que utilizam saltos

3 brincadeiras que utilizam corridas 

3 brincadeiras que utilizam arremessos



Movimentos combinados

Será que dá pra fazer alguns movimentos combinados? 

Vamos experimentar?

❖ Correr e saltar (pra frente e pra cima)

❖ Correr e lançar 

❖ Girar e lançar



Corrida
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Vamos correr um pouco?

Correr pra frente
Correr Lateralmente (direita e esquerda)
Correr para atrás
Correr elevando os joelhos alternadamente
Correr elevando os calcanhares para atrás



Salto
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Vamos experimentar?

✓ Salte para frente com os pés unidos.
✓ Salte obstáculos. 

Obs: Prefira saltar em um terreno macio, pode ser grama ou terra/areia e 
não se esqueça de amortecer o salto flexionando os joelhos. 



Arremesso / Lançamento 
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Vamos experimentar?

Lançar / arremessar objetos variados (bolas, bastões)

❑ Para frente
❑ Sobre a cabeça 
❑ Para cima
❑ Por sobre o ombro direito, ombro esquerdo
❑ Com deslocamento



Pesquisa
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Pesquise quais os atletas 
brasileiros participaram 
das provas de Atletismo, 
nas Olímpiadas do rio de 

Janeiro / 2016

25



Place your screenshot 

here

Se possível, registre você 
fazendo as atividades,  filme e 

assista depois para fazer as 
correções necessárias. 
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Free templates for all your presentation needs

Ready to use, professional 
and customizable

100% free for personal or 
commercial use

Blow your audience away 
with attractive visuals

For PowerPoint and 
Google Slides
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Desejamos que todos possam 
aproveitar as atividades.

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template


Free templates for all your presentation needs

Ready to use, professional 
and customizable

100% free for personal or 
commercial use

Blow your audience away 
with attractive visuals

For PowerPoint and 
Google Slides
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https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

