
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Lutas/ Lutas do mundo. 

Habilidades: 

(GO-EF09EF25) Reconhecer os fundamentos básicos das lutas e artes-caminhos marciais: lutas à 

distância e de toque (direta ou indireta); lutas de aproximação e agarre (direta ou indireta); lutas 

com instrumentos. 

(GO-EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, 

adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. 

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para 

aprenderem um pouco mais. 

Hoje vamos conhecer o caminho e a filosofia das lutas e artes marciais; como vocês já 

devem ter percebido as lutas vão muito além de simplesmente aprender a lutar, é uma técnica de 

autoconhecimento, de perceber seu corpo e sua mente. Em mandarim a termo “DÔ” significa 

caminho de vida - filosofia de vida - por isso diversas artes marciais orientais utilizam esse termo 

nos nomes, como por exemplo: aikido, judô, taekwondo, karatê-dô e assim vai. As lutas nos 

ensinam muito e um dos primeiros valores que ela nos mostra é a NÃO VIOLÊNCIA. Vamos 

conferir?? 

 

Fonte: https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/as-maos-juntas acesso em: 03/06/2020 



  

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos fazer uma breve pesquisa sobre 

as pessoas que lutaram pela causa da não violência, trazendo uma minibiografia dessas pessoas. 

Relate no mínimo três exemplos.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 – De que forma vocês acham que as artes marciais e/ou lutas contribuem para a não 

violência? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



  

 

 

 

ATIVIDADE 3 – O aikido “o caminho do espírito harmonioso", é uma arte marcial em que não se 

utiliza ataque direto, utiliza-se o fluxo de energia do ataque do adversário contra ele mesmo. A 

partir desse princípio vamos para a próxima atividade. Em dupla, um de frente para o outro, o lado 

atacante irá estender o braço como se tivesse dando um soco, e o lado defensor irá segurar esse 

soco com uma mão e colocar a outra sobre o cotovelo do/a atacante e girá-lo devagar e sem força, 

projetando o corpo do/a atacante para outra direção. 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/projetoaikidoemsfa/4649880399/in/photostream/ acesso em: 03/06/2020 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: A não violência nunca deve ser usada como um escudo para a covardia. É 

uma arma para os bravos.  

(Mahatma Gandhi) 

 

 

Até a próxima atividade!! 

 


