
  

 

 

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. 

Nessa aula continuaremos experimentando atividades contendo: gestos, movimentos e 

objetivos presentes nas lutas e/ou artes marciais. Até aqui vimos que as lutas vão muito além de 

simplesmente aprender a lutar, é uma técnica de autoconhecimento, de perceber seu corpo e sua 

mente. Uma forma de reconhecer seus limites, mas além de identificar seus limites também se deve 

identificar os limites do/a colega; chamamos isso de RESPEITO. A imagem abaixo é uma 

representação do respeito, em algumas artes marciais ela significa: Tenho força (mão fechada) e te 

respeito (mão aberta). 

                                                    

         Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/842595411524029567/ acesso em: 17/06/2020. 



  

 

 

 

Na nossa convivência com a/o outra/o sempre desenvolvemos afeto; tudo aquilo que nos 

afeta de certa forma pode ser chamado de afeto; a raiva, por exemplo, é um afeto.  É sempre bom 

procurarmos perceber as coisas que nos afetam para sabermos qual a melhor maneira de resolvê-

las; podemos começar pelo respeito. Procure refletir sobre ele na atividade a seguir: 

ATIVIDADE 1 –  ATACAR E DEFENDER: Nessa atividade precisaremos de 8 pedaços de fita adesiva ou 

prendedores de roupa com pedaços de pano ou até mesmo papel. Cada participante deve colocar 4 

desses pedaços fixados na roupa, na região do tórax. A finalidade é retirar as fitas do seu parceiro/a 

e defender as suas, atacando e defendendo. Em dupla, nos posicionaremos um de frente para o/a 

outro/a, perna direita à frente, pés pelo lado de dentro da base do/a parceiro/a. Braço direito à 

frente, em guarda, e esquerdo nas costas. Não é permitido retirar o pé do lugar para se defender e 

fugir do ataque nem atacar a região da cabeça. Após um tempo trocaremos a base de apoio, perna 

e braço esquerdos à frente. 

Variações: Utilizar os dois braços. Variar os locais para prender as fitas. Realizar a atividade em 

movimento. Delimitar espaço. 

 

Fonte: http://associacaopaz.blogspot.com/2015/05/respeito-entre-as-artes-marciais.html acesso em: 18/06/2020 

 

ATIVIDADE 2 – Relate como foi à atividade: 

A- Foi difícil manter o equilíbrio corporal durante a atividade? 



  

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B- Conseguiu refletir sobre o respeito? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

C- Nas suas interações sociais você respeita e é respeitado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

D- De qual forma o respeito te afeta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Uma alma sem respeito é uma morada em ruínas. Deve ser demolida para 

construir uma nova.                                                                                                                  

                                                                                                                                                     (Código Samurai) 

                                                                                                

  Até a próxima atividade!! 


