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Tomada de decisão 

A tomada de decisão é um processo cognitivo que envolve tanto a razão quanto a
emoção dos sujeitos. Trata-se de escolher a melhor opção entra várias alternativas. Cada
decisão tomada gera consequência, que nem sempre é prevista.



Quais são os objetivos das 
aulas de Educação Física?



O que a falta de exercício físico pode 
acarretar no corpo humano?

ESTEREÓTIPO



Capacidades Físicas

Capacidades Físicas são definidas como todo atributo físico treinável num
organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas
motoras passíveis de treinamento comumente classificadas em diversos
tipos:



Capacidades Físicas

ESTUDAR CADA CAPACIDADE FÍSICA



Doping!!
Dopagem (inglês to dope = "adicionar substância estranha" + sufixo
"agem") é o ato, o efeito ou a realização de introduzir substância(s)
estranha(s) num meio ou sistema, não vivo ou vivo, acidental ou
intencional, licita ou ilicitamente, com propósitos usualmente bem
determinados.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional, doping caracteriza o uso de
drogas em esportes para tentar melhorar o desempenho. Desde o início
das Olimpíadas Modernas, dezenas de atletas foram flagrados utilizando
substâncias ilegais para melhoria de desempenho.



Podemos definir o doping como o uso de substâncias naturais ou sintéticas com o
objetivo de melhorar o desempenho em atividades esportivas competitivas. O doping
possui diferentes grupos de substâncias que são proibidas para atletas em competições.

Narcóticos como, por exemplo, codeína, morfina e outras substâncias que alterem o
organismo.

O doping pode acontecer de maneira não proposital, ou seja, quando um atleta toma
um remédio ou então usa algum produto que contém a substância proibida e não sabe
que está ingerindo algo contra as regras. O exame antidoping é feito através da urina
dos competidores que é colhida durante a competição.

A vida de atleta não é fácil e na hora de se medicar eles precisam tomar cuidado para
não acabar ingerindo o que não se deve. Outro ponto importante de destaque em
relação a essas substâncias do doping é que elas são bastante perigosas no dia-dia das
pessoas.




