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                                         Teresina (PI), 29 de Julho de 2020. 

Aos Pais ou Responsáveis,  

Proposta de atividade de Educação Física – 2º Semestre de 2020, 

Público - Alunos da 1ª e 2ª Séries do Ens. Médio. 

Sabemos o quão importante é a atividade física e seus benefícios, que vão desde a melhoria da qualidade do sono, do 

perfil lipídico e sensibilidade à insulina, até o fortalecimento muscular e imunológico. Esses benefícios são fundamentais para 

manutenção de uma boa qualidade de vida.  

Diante desta realidade, o Colégio CPI, através da Coordenação de Educação Física e Esportes, sensível a este momento 

pelo qual estamos passando, disponibilizarão a partir do mês de agosto para as famílias e alunos opções de atividades físicas 

no ambiente familiar.                                  . 

INFORMAÇÕES 
1. As orientações serão repassadas semanalmente através de aulas on-line; 

2. O horário da aula on-line estará disponível a partir do dia 03 de Agosto no quadro de horários do ano/série em que o(a) 

aluno(a) estuda; 

3. As aulas on-line serão voltadas para alunos da 1ª e 2ª Séries – Ensino Médio; 

4. As atividades poderão ser executadas de modo individual ou coletivamente no espaço familiar; 

5. Também estaremos enviando pelo aplicativo textos motivacionais e  orientação de atividades físicas alternativas. 

PROPOSTAS DO MÊS DE AGOSTO 
 

SEMANA ATIVIDADE PROPOSTA 
Semana de 03 a 07 de Agosto  Treino de membros SUPERIORES – cardiovascular (aeróbico)  e abdomem; 

Semana de 10 a 14 de Agosto  Treino de membros INFERIORES – cardiovascular (aeróbico)  e abdomem; 

Semana de 17 a 21 de Agosto 
 Treino de membros SUPERIORES – cardiovascular (aeróbico)  e abdomem; 
 Material necessário: 02 garrafas pet com água. 

Semana de 24 a 28 de Agosto 
 Treino de membros INFERIORES – cardiovascular (aeróbico)  e abdomem; 
 Material necessário: 02 garrafas pet com água. 

 

A Direção. 
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