
 

 

 
PROJETO ECOVIVER 
ENSINO FUNDAMENTAL 2 
ATIVIDADE 22
TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de nº 3 visa assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Quando falamos em vida saudável e 
bem-estar estão envolvidos vários aspectos como, por exemplo, como você está se sentindo, se 
está dormindo bem, se alimentando de forma correta, se exercitando e tendo relacionamentos 
saudáveis.  
 
Precisamos aproveitar esse tempo em casa e nos cuidar cada vez melhor! E uma das formas de 
cuidado é fazer atividades físicas. Pode ser qualquer tipo de atividade: pular corda, subir escadas, 
dançar, correr, fazer polichinelo...  
 
O importante é se movimentar! 
 
Reflita e responda: 

1. Quais movimentos ou atividades físicas você tem feito em casa? Dê exemplos. 

2. Você considera que os exercícios físicos (dançar, pular corda, correr etc.) te deixam mais bem 
disposto(a) e alegre? Sabe dizer por quê?  

Dica: quando realizamos atividades físicas nosso corpo libera, entre outros, um hormônio chamado 
endorfina. Ele é responsável por promover a sensação de recompensa e bem-estar. A endorfina é 
conhecida como hormônio do prazer, e gera alívio e relaxamento. 

A prática constante de atividade física é responsável por causar inúmeros benefícios em nossa vida, 
como a melhora do bem-estar, do humor, da memória e da concentração. Pessoas que sofrem de 
estresse também podem fazer da atividade física sua grande aliada. Nosso corpo é uma verdadeira 
farmácia e devemos usá-lo da melhor forma possível!  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu um guia para nos ajudar a sermos fisicamente 
ativos durante este período de pandemia.  
 
Veja as figuras abaixo e faça as atividades: 
 
Sugestão: coloque uma música enquanto faz os exercícios para ficar ainda mais divertido! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Elevação dos joelhos alternados com cotovelos 

 

	

 
Toque um joelho com o cotovelo oposto, alternando os lados. Encontre o seu próprio ritmo. 
Tente fazer isso por 1 a 2 minutos, descanse por 30 a 60 segundos, e repita até 5 vezes. Este 
exercício deve aumentar a sua frequência cardíaca e as taxas de respiração.  
 
4. Prancha 
	

	
	
Apoie os antebraços firmemente no chão com os cotovelos na linha dos ombros. Mantenha os 
quadris no nível da cabeça. Mantenha a posição por 20 a 30 segundos (ou mais, se possível) e 
descanse por 30 a 60 segundos. Repita até 5 vezes. Este exercício fortalece seu abdômen, 
braços e pernas. 
	
5.	Extensão	do	tronco	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	

	

Deite de bruços e toque as orelhas com as pontas dos dedos e levante a parte superior do 
corpo, mantendo as pernas no chão. Abaixe a parte superior do corpo novamente. Execute 
este exercício 10 a 15 vezes (ou mais), descanse por 30 a 60 segundos e repita até 5 vezes. 
Este exercício fortalece os músculos das costas. 

6.	Perdigueiro
	

	
	
Coloque as mãos na linha dos ombros e os joelhos na linha dos quadris. Levante um braço 
para frente e a perna oposta para trás, alternando os lados. Execute este exercício 20 a 30 
vezes (ou mais), descanse por 30 a 60 segundos e repita até 5 vezes. Este exercício fortalece 
seu abdômen, glúteos e músculos das costas. 

7. Ponte 

 

Deixe os pés firmes no chão com os joelhos sobre os calcanhares. Levante os quadris tanto 
quanto se sentir confortável e lentamente abaixe-os novamente. Realize este exercício 10-15 
vezes (ou mais), descanse por 30-60 segundos e repita até 5 vezes. Este exercício fortalece 
seus glúteos. 

Desafio: faça as atividades em casa, tire uma foto e poste nas redes sociais marcando 
@projetoecoviver. Convide sua família para se exercitar junto com você! 
Para ver mais opções de atividades acesse:  
https://nacoesunidas.org/mantenha-se-fisicamente-ativo-durante-o-distanciamento-social-
recomenda-oms/
	


