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Aula 09 - Atitudes saudáveis

Objetivos

•	 Reconhecer	o	vocabulário	referente	a	partes do corpo humano 
e	a esportes, relacionando	áudio,	imagem	e	grafia;

•	 estabelecer	diálogo	sobre	práticas esportivas,	empregando	os	
verbos jogar, praticar,	andar	e	correr	no	presente do indicativo;

•	 falar	sobre	hábitos	saudáveis,	utilizando	os	verbos	
dormir e	acordar	no	presente do indicativo.

1. Para começo de conversa
Nesta	aula,	será	apresentado	vocabulário	referente	a esportes	e	partes do 
corpo humano,	 além	de	um	conjunto	de	 informações	que	o	auxiliarão	a	
conversar	sobre hábitos saudáveis.

Acompanhe,	no	tópico	a	seguir,	o	diálogo	entre	Tânia	e	Rudinei.	Eles	falam	
sobre	as	mudanças	que	a	gravidez	de	Paula	irá	provocar	em	seus	hábitos	
com	relação	à	prática	de	esportes.
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2. Comunicando-se
Neste	episódio,	Tânia	comenta	sobre	algumas	mudanças	nos	hábitos	de	
Paula,	sua	vizinha,	que	acabou	de	descobrir	que	está	grávida.

Tânia: Eu	acho	que	não	vou	poder	ir.	Tenho	uma	faxina	na	casa	da	esposa	do	

Antônio,	a	Paula.	Sabia	que	eles	vão	ter	um	filho?

Rudinei: Sério?	Não	sabia,	não.

Tânia: Ela	descobriu	há	pouco.	Não	estava	se	sentindo	bem.	Andava	enjoada	

e	tonta	e	sabia	que	não	tinha	nada	a	ver	com	sua	alimentação,	que	é	muito	

saudável.	Foi	ao	médico	e	não	deu	outra.	Também,	né?	Com	esses	sintomas...

Rudinei: Sim,	com	esses	sintomas	já	era	para	desconfiar	do	diagnóstico.	Ah!	Ah!	

Ah!

Tânia:	Eles	estão	bem	felizes!	A	Paula	não	esperava.	Parece	que,	agora,	vai	ter	

que	parar	de	jogar	vôlei	e	de	dar	aulas	na	academia,	mas,	do	jeito	que	ela	gosta	de	

malhar	,	acho	que	não	vai	parar	com	tudo,	não...

Você	pode	observar	que,	no	diálogo	entre	Rudinei	e	Tânia,	foi	destacado	o	
termo	jogar vôlei. Este	termo	refere-se	à	ação	de	praticar	um	determinado	
esporte:	o vôlei.

Nos	 tópicos	a	seguir,	 você	 irá	estudar	outros	nomes	de	esportes	que	o	
auxiliarão	a	falar	sobre	esportes	e	hábitos	saudáveis.

Mídia integrada
Mudança de hábitos

Acesse	a	mídia	e	acompanhe	o	
diálogo	entre	Tânia	e	Rudinei.

Saiba mais
Malhar,	na	linguagem	coloquial	do	
brasileiro,	significa	fazer	ginástica	
vigorosa	visando	a	musculação	

ou	o	emagrecimento.
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3. De olho no português brasileiro
O	 esporte	 é	 fundamental	 à	 saúde	 do	 ser	 humano,	 pois	 melhora	 o	
funcionamento	 do	 organismo	 e	 aumenta	 a	 disposição	 física	 para	 a	
realização	de	todas	as	demais	atividades.	

No	Brasil,	o	futebol de campo	é	o	esporte	mais	popular.	São	praticamente	
30	 milhões	 de	 praticantes	 no	 país.	 Mas	 há	 outras	 modalidades	 que	
dividem	a	paixão	do	brasileiro	pelo	esporte.	Recente	pesquisa	revela	que	o	
vôlei é	o	segundo	esporte	mais	praticado	no	país	(em	torno	de	15	milhões	
de	pessoas),	seguido	pelo	 tênis de mesa	e	pela	natação.	Além	desses,	o	
futsal	ou	futebol de salão	também	é	um	dos	preferidos	pelos	brasileiros.	A	
pesquisa	revela,	ainda,	que	a	capoeira surpreende	pelo	número	de	adeptos:	
são	quase	6	milhões	de	pessoas	praticando	esse	esporte	no	Brasil.	Skate,	
judô,	 surfe	 e	atletismo	 ocupam	as	 últimas	 posições	 dessa	 lista	 das	 dez	
preferências	esportivas	no	Brasil¹.	

Além	de	 fortalecer	 a	musculatura,	 o	 esporte	melhora	 a	 flexibilidade	 e	 a	
coordenação	motora,	entre	outras	capacidades	do	nosso	corpo.

A	 seguir,	 você	 irá	 conhecer	 o	 nome	 de	 alguns	 esportes	 e,	 também,	
as	 principais	 partes do corpo humano	 para	 que	 possa	 relacioná-las	 à	
prática	esportiva.

3.1 Partes do corpo humano e esportes 
A	prática	de	esportes	está	relacionada	com	a	saúde	do	ser	humano	porque	
movimenta	 e	 exercita	 as	 diferentes	 partes	 do	 corpo.	 Assim,	 para	 falar	
sobre	esportes	e	sua	prática,	é	importante	que	você	conheça	as	partes	do	
corpo	humano	na	língua	portuguesa.	Veja:

¹	Texto	adaptado	de	http://top10mais.org/top-10-esportes-mais-praticados-no-brasil/.

Mídia integrada
Acesse	a	mídia	e	veja	
quais	os	dez	esportes	mais	
praticados	nos	Brasil.
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CABEÇA

ORELHA
BOCHECHA

BOCA

PESCOÇO

PEITO

COSTAS

BRAÇO

MÃO
DEDOS

OMBRO

BARRIGA

PULSO

JOELHO

PÉ
TORNOZELO

PERNA

TESTA

OLHO
NARIZ

DENTES
QUEIXO

Embora	o	Brasil	seja	conhecido	como	o	país do futebol,	como	você	viu,	não	
é	somente	essa	prática	esportiva	que	chama	a	atenção	dos	brasileiros.	
Um	 número	 significativo	 de	 praticantes	 de	 outros	 esportes,	 tanto	 em	
nível	 amador	 como	 profissional,	 movimenta	 parques,	 academias	 e	
ginásios	brasileiros.

Veja,	a	seguir,	os	nomes	de	alguns esportes	na	língua	portuguesa:

Áudio

Glossário
Cabeça: cabeza 

Testa: frente
Olho: ojo

Orelha: oreja
Bochecha: mejilla

Queixo: mentón 
Pescoço: pescuezo

Costas: espalda
Braço: brazo

Mão: mano
Joelho: rodilla

Tornozelo: tobillo

basquete /basquetebol canoagematletismo

ciclismo escaladacapoeira 

handebol judôginástica

natação surfe

windsurfe

luta livre

vôlei / voleiboltriatlo
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basquete /basquetebol canoagematletismo

ciclismo escaladacapoeira 

handebol judôginástica

natação surfe

windsurfe

luta livre

vôlei / voleiboltriatlo

Alguns	esportes	exigem	mais	de	algumas	partes	do	corpo	do	que	outros.	
Observe,	na	sequência,	a	relação	entre	alguns	esportes	e	as	partes do corpo 
humano	mais	utilizadas	durante	sua	prática.

Mídia integrada
“Roda de capoeira”
Acesse	a	mídia	“Roda	de	
capoeira”	para	saber	um	pouco	
mais	sobre	esse	símbolo	
da	cultura	brasileira.

Áudio
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Relação esporte e partes do corpo humano

Lorem inatação, lorem 

braços, mãos, pernas, pés, 
peito e costas

vôlei

braços, mãos e dedos

  futebolm, lorem 

pernas, joelhos e pés

Para	 compreender	 informações	 relacionadas	 à	 prática	 de	 esportes,	 é	
importante,	ainda,	que	você	conheça	outros	termos	a	eles	relacionados.

resistência física 

fôlego

flexibilidade

adrenalina

equilíbrio

respiração

transpiração

Agora	 que	 você	 já	 viu	 algumas	 palavras	 do	 vocabulário	 sobre	 o	 corpo	
humano	 e	 sua	 relação	 com	 os	 esportes,	 você	 poderá	 testar	 os	 seus	
conhecimentos	realizando	as	atividades	Dos pés à cabeça,	Esportes e corpo 
humano	e	Três vezes desportista.

Áudio

Glossário
Fôlego:	aliento

Mídia integrada
Futebol: esporte paixão

Acesse	a	mídia	Futebol:	
esporte	paixão	e	veja	um	

breve	histórico	sobre	a	seleção	
brasileira	de	futebol.

Saiba mais
Adrenalina	é	um	hormônio	
produzido	pelas	glândulas	

suprarrenais	e	que	estimula	
o	coração,	eleva	a	tensão	
arterial	e	relaxa	ou	contrai	
certos	músculos	do	corpo,	
de	acordo	com	o	exercício.

Os	brasileiros	usam	o	termo	
adrenalina	para	se	referirem	ao	
estímulo	intenso	e	à	exaltação	
proporcionados	pela	prática	

de	determinado	esporte.
Ex:	Praticar	escalada	é	

muita	adrenalina!

Atividade de aprendizagem
Dos pés à cabeça

Esportes e corpo humano
Três vezes desportista
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3.2 Verbos jogar, praticar, andar e correr 
no presente do indicativo 

Para	falar	sobre	a	prática	de	esportes,	você	poderá	lançar	mão	de	alguns	
verbos	da	língua	portuguesa	como	jogar,	praticar,	andar e	correr.

Ao	 longo	 das	 aulas,	 você	 viu	 que	 alguns	 verbos	 apresentam	 a	mesma	
terminação,	de	acordo	com	a	pessoa	a	que	se	referem.	Por	exemplo,	os	
verbos jogar, praticar e andar,	 terminados	 em	 - ar,	 quando	 conjugados	
pela	pessoa	que	fala,	apresentam	sempre	a	mesma	terminação:	“o”.	Isso	
acontece	 porque,	 na	 língua	 portuguesa,	 esses	 verbos	 são	 chamados	
regulares	e	pertencem	à	primeira	conjugação	(AR).	Observe	a	terminação	
“o”	nos	exemplos	a	seguir:

Eu jogo futebol todas as quintas-feiras à noite 

Eu pratico natação no clube do bairro.

Eu ando de bicicleta todos os dias, durante uma hora.

Agora,	 observe	 as	 terminações	 dos	 verbos	 jogar,	 praticar e	 andar	 no	
presente	do	indicativo:

Verbos jogar, praticar e andar no presente do indicativo

jogar praticar andar

jogo pratico ando

jogas praticas andas

joga pratica anda

jogamos praticamos andamos

jogam praticam andam

Assim	 como	 os	 verbos jogar,	 praticar e	 andar,	 o	 verbo correr	 também	 é	
classificado	como regular	na	 língua	portuguesa.	O	que	o	diferencia	dos	
verbos	anteriores	é	que	o	verbo correr	é	um	verbo	de	2ª	conjugação	(ER).	

Áudio

Saiba mais
Os	verbos	são	classificados	em	
1ª	conjugação,	2ª	conjugação	
e	3ª	conjugação,	de	acordo	
com	suas	terminações.
1ª	Conjugação	-	verbos	
que	terminam	em		-ar
2ª	conjugação	-	verbos	
que	terminam	em	–er
3ª	conjugação	-	verbos	
que	terminam	em		-ir.
O	verbo	pôr	e	todos	os	seus	
derivados	pertencem	à	segunda	
conjugação.	Ao	longo	do	tempo,	
a	forma	poer	evoluiu	para	pôr,	
perdendo	a	partícula	-e.
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Verbo correr no presente do indicativo

Eu corro pela praia todas as manhãs.

Tu corres à noite?

Sempre que pode, ele corre no parque.

Nós corremos a maratona de São Paulo.

Eles correm de bicicleta.

Veja,	 a	 seguir,	 alguns	 exemplos	 de	 frases	 com	os	 verbos jogar,	praticar,	
andar	e	correr:

Pratico natação três vezes por semana. 

Tu corres na praia?

Ela joga vôlei de praia profissionalmente.

Você corre a maratona todos os anos?

Ela pratica capoeira com seus colegas de escola.

Nós jogamos vôlei há dois anos.

Eles andam de bicicleta e assim cuidam do meio ambiente.

Após	 o	 estudo	 desses	 verbos,	 realize	 as	 atividades	 Qual é a prática 
esportiva? e	 Conversando sobre atividades esportivas	 para	 testar	 os	
seus	conhecimentos.

No	 tópico	a	 seguir,	 você	 verá	os	verbos dormir	 e	acordar	 no	presente do	
indicativo	para	falar	sobre	hábitos saudáveis.

3.3 Verbos dormir e acordar no 
presente do indicativo

Adotar	 hábitos saudáveis proporciona	 diversos	 benefícios	 à	 saúde	 e	
ao	 bem-estar	 geral.	 Dormir	 bem	 e	 acordar	 cedo	 são	 alguns	 hábitos	
considerados	saudáveis.

Veja,	a	seguir,	os	verbos dormir	e	acordar	no	presente do indicativo.

Áudio

Atividade de aprendizagem
Qual é a prática esportiva?

Conversando sobre 
atividades esportivas.
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Verbo dormir no presente do indicativo 

Eu durmo oito horas por noite.

Tu dormes bem cedo de segunda à sexta.

Ele dorme até mais tarde aos domingos.

Nós dormimos antes das 22 horas para correr cedo na manhã seguinte.

Após o almoço, eles dormem durante meia hora. 

Como	 você	 pode	 observar,	 nos	 exemplos,	 o	 verbo dormir	 apresenta	
uma	alteração	apenas	na	primeira	pessoa	do	singular.	A	essa	alteração	
chamamos	de	irregularidade	verbal.	Veja:

Eu durmo cedo todas as noites. 

Tu dormes 8 horas por noite.

Outro	verbo	relacionado	a	hábitos	saudáveis	é	o	verbo	acordar.	Observe	
que	 o	 verbo acordar	 apresenta	 a	mesma	 terminação	 de	 jogar,	praticar e	
andar,	pois	também	é	um	verbo	regular	da	1ª	conjugação.

Veja,	a	seguir,	o	verbo acordar	no	presente do indicativo.

Verbo acordar no presente do indicativo 

Eu acordo cedo mesmo aos domingos.

Se tu não acordas, perdes o horário da academia.

Ele acorda bem-humorado, sempre.

Nós acordamos às 5 horas para correr.

Eles acordam às 6 horas da manhã para nadar.

Após	 ter	 visto	 os	 verbos dormir	 e	 acordar e	 alguns	 exemplos,	 você	
poderá	empregar	esses	verbos	em	situações	em	que	precise	falar	sobre	
hábitos saudáveis.

Para	 fixar	 este	 conteúdo	 sobre	 os	 verbos dormir	 e	 acordar,	 realize	 as	
atividades	Durmo pouco!, O dia a dia de Roberta e	Atividade final.

Áudio

Atividade de aprendizagem
Durmo pouco!
O dia a dia de Roberta
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4. Síntese
Nesta	aula,	você	estudou	elementos	importantes	da	língua	portuguesa	que	
poderão	dar-lhe	condições	para	conversar	sobre	assuntos	relacionados	a	
partes	do	corpo humano,	a	esportes	e	a	hábitos saudáveis.

Para	compreender	sobre	esses	assuntos,	você	conheceu	um	conjunto	de	
termos	relacionados	aos	referidos	temas.	Aprendeu,	ainda,	o	emprego	dos	
verbos jogar,	praticar,	andar	 e	correr	 no	presente do indicativo,	 referente	a	
atividades	físicas,	além	dos	verbos dormir	e	acordar no	presente do indicativo,	
para	falar	sobre	hábitos	saudáveis.

Essas	 informações	 poderão	 auxiliá-lo	 a	 interagir	 em	 situações	
comunicativas	que	exijam	conhecimento	sobre	corpo humano,	esportes e	
hábitos saudáveis.


