
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8° ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

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

Habilidades: 

(GO-EF08EF26) Planejar e propor atividades de apresentação e vivência dos elementos ético-

ascéticos (filosóficos) e simbólicos das lutas e artes-caminhos marciais: apresentação de símbolos, 

materiais e formas de comportamento para a prática.  

 

(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 aprender um pouco 

mais. 

Ao longo das aulas iremos recordar e aprender um pouco mais sobre as lutas, seus símbolos, 

filosofia e movimentos. Esses ensinamentos que as lutas proporcionam podem nos ajudar a conhecer 

e melhorar a relação do nosso corpo e mente.  As lutas fazem parte da história de todo mundo; como 

nós já realizamos uma pesquisa na última aula, talvez você tenha percebido que as lutas foram 

desenvolvidas em situações e momentos difíceis da nossa história, mas através dessas dificuldades 

existem também possibilidades de melhorarmos como pessoas. Assim, as lutas nos ensinam muito 

sobre respeito, disciplina e companheirismo, fazendo o bem a todos os seres. 

 

Fonte: https://pratiquefitness.com.br/blog/taekwondo-como-sao-os-cumprimentos/ acesso em: 21/04/2020 

https://pratiquefitness.com.br/blog/taekwondo-como-sao-os-cumprimentos/


  

 

 

ATIVIDADE 1 -  Entre tantos ensinamentos que uma luta pode nos proporcionar, melhorando nossa 

mente e corpo, o desenvolvimento do equilíbrio merece destaque; nas lutas ele é fundamental pois 

nos ajuda tanto a controlarmos nossos impulsos emocionais como saber usar nossa força física. Nessa 

primeira atividade vamos treinar um pouco nosso equilíbrio. 

Com as mãos levantadas na altura dos ombros, um pé no chão e outro com a perna estendida à 

frente vamos tentar descer o máximo e logo depois subir devagar; faremos três tentativas. Depois 

dessa primeira etapa concluída faremos mais três vezes com a outra perna. 

Após a vivência dos movimentos da atividade 1 escreva abaixo como foi a experiência; achou 

fácil, médio ou difícil? Com qual perna foi mais difícil?   

 

Fonte: https://heroisx.wordpress.com/2010/09/11/karate-kid-qualidades-vs-saudosismo/ acesso em: 21/04/2020 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Agora vamos fazer um exercício para podermos compreender o limite das nossas 

forças. Com o corpo estendido na horizontal e os braços estendidos, como se fosse fazer uma flexão, 

https://heroisx.wordpress.com/2010/09/11/karate-kid-qualidades-vs-saudosismo/


  

 

 

tente manter-se nessa posição o máximo que conseguir, forçando ao máximo o abdômen levando 

toda a atenção possível ao objetivo do treino. 

  

Fonte:https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/514570/a-prancha-e-o-exercicio-onde-mais-erramos-nos-treinos 

acesso em: 21/04/2020 

 

 Após a vivência da atividade 2, relate como foi a experiência, achou fácil, médio ou difícil? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

ATIVIDADE 3 - Quando praticamos atividades físicas podemos desenvolver nossas capacidades físicas, 

elas são importantes para realizarmos diversos movimentos com o nosso corpo ao longo de toda a 

vida. Nas lutas além da filosofia, dos seus símbolos, utilizaremos essas capacidades físicas. Pesquise e 

cite quais são essas capacidades físicas passíveis de treinamento e quais delas foram trabalhadas na 

aula de hoje: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/514570/a-prancha-e-o-exercicio-onde-mais-erramos-nos-treinos


  

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curiosidade prática: Agora que aprendemos mais sobre as lutas e artes marciais, vamos pensar em 

como essas atividades fazem ou podem nos ajudar no dia a dia. 

 
 

 

Até a próxima atividade, pessoal!! 
 


