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Educação Física: 

 

Caros Alunos, se vocês estão achando um tédio às rotinas, não gostam de lugares fechados como academias, ou 

melhor, seu (quarto ou sala), que tal experimentar a calistenia e/ou treino funcional? 

             Em alguma época da sua vida você já fez a ginástica de calistenia, porque ela nos remete as 

aulas de educação física nos anos escolares nos quais já tiveram. Então essa é uma atividade familiar e 

não existem desculpas para ficar de fora. A calistenia vem ganhado adeptos no mundo todo, são 

inúmeros vídeos na internet sobre essa modalidade e suas adaptações de forma ‘leve/moderada/ 

intensa’.      Atualmente, graças às redes sociais e as personalidades da mídia que vem divulgando essa 

prática (saudável), estamos aqui para falar um pouco mais sobre o estilo calistênico de ser e seus 

benefícios. 

             Neste MATERIAL teremos a explicação sobre o que é a calistenia, como ela funciona e o seus 

benefícios. Quem sabe não é essa modalidade que irá despertar em você a vontade de se exercitar? 

Mas na verdade, o que é Calistenia? 

             A Calistenia é definida como um tipo de exercício funcional, em que o praticante usa o peso do 

próprio corpo para formar e construir a massa muscular sem ajuda de aparelhos de academias, ou 

seja, sem a necessidade de aparelhos caros e um grande investimento. 

              Estes exercícios podem ser realizados com alguns acessórios como bastões, barras fixas e 

outros modernos. Exercícios que não usamos acessórios também  contribuem para o desenvolvimento 

dos músculos. Movimentos que compõem esse método são os apoios, abdominais, saltos, corridas e 

outras atividades utilizando o corpo como sobrecarga. 

              O método calistênico trabalha valências físicas corporais como: (força, velocidade, potencia, 

flexibilidade, coordenação, condicionamento cardiorrespiratório, freio inibitório, noção espacial e 

outras), com objetivo principal de funcionalidade e aplicação nas tarefas do dia a dia, preparação do 

corpo para levantar o seu próprio peso sem maiores dificuldades, minimizando assim dores 

desconfortos e possíveis enfermidades. Talvez você não reconheça pelo nome, porém o método é bem 

conhecido, praticado principalmente durante nossa passagem, no histórico escolar nas aulas de 

educação física.  
Alunos: 

Nas atividades de Educação Física, a ideia e quebrar a rotina de forma tranquila e acessível, fazendo com 

que vocês e porque não seus familiares ou amigos pratiquem juntos. Vocês podem questionar não achar 

legal, achar cansativo, ‘tirar com a cara do professor’ enfim, nossa proposta será neste Novo Normal de 

ensino ‘EAD’ ou seja, Ensino a Distância. Dar o nosso melhor, aprender muito com vocês durante o 

período que durar essa Proposta.  FORTES ABRAÇOS SE CUIDEM, A MELHOR ESTA POR VIR... 
 PROFESSOR: JOSUÉ FRANCISCO (CHICO BRANCO) EDUCAÇÃO FÍSICA 


