
  

  

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9° 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. 

 

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

pouco mais. 

Hoje iremos recordar e aprender um pouco sobre as lutas. Elas fazem parte da história de todo 

o mundo, inclusive do Brasil; você já praticou alguma? Conhece alguém que pratica? Então vamos 

descobrir. 

                                                            

Fonte: https://www.artstation.com/artwork/LErGk acesso em: 16/04/2020  

Fonte:https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/pan-americano/2019/08/09/NWS,113149,68,1513,ESPORTES,2191-

RAFAELA-SILVA-FATURA-TITULO-QUE-FALTAVA-OURO-PAN.aspx acesso em: 16/04/2020. 

https://www.artstation.com/artwork/LErGk
https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/pan-americano/2019/08/09/NWS,113149,68,1513,ESPORTES,2191-RAFAELA-SILVA-FATURA-TITULO-QUE-FALTAVA-OURO-PAN.aspx
https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/pan-americano/2019/08/09/NWS,113149,68,1513,ESPORTES,2191-RAFAELA-SILVA-FATURA-TITULO-QUE-FALTAVA-OURO-PAN.aspx


  

  

Nosso corpo é a nossa forma de agir e interagir com o mundo. Há muitos anos nós seres humanos 

vamos aprendendo com o ambiente em que vivemos, observando e principalmente  

                                                fonte:https://www.instagram.com/fiore.tartaglia/ acesso em:16/04/2020 

tentando nos adaptar a ele. Com isso, dotados da nossa inteligência aprendemos a manipular objetos 

e também manipular nosso corpo a fim de que cada vez mais nossa vida cotidiana fosse mais leve e 

segura. É nesse contexto que surgem as lutas. Lutar é uma das atividades corporais mais antigas e 

umas das primeiras práticas corporais a serem esportivizadas. Muito antes de ser considerada como 

um esporte, a luta tinha o conceito básico de defesa e de ataque em algum confronto, disputa. Há 

registros de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônios, egípcios, 

japoneses, indianos, chineses, gregos e romanos, desde milhares de anos antes de Cristo até hoje. 

Alguns povos observaram os animais e insetos para criarem suas lutas; outros já se basearam em suas 

próprias danças; já outros criaram objetos para essas lutas. E assim iniciamos nossa jornada pelo 

mundo das lutas. 

Para aprofundar um pouco mais sobre a história e desenvolvimento das lutas navegue nos links 
abaixo:  

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas 

https://escola.britannica.com.br/artigo/luta/482885 

http://www2.fe.usp.br/~gpef/teses/agenda_2011_04.pdf 

https://www.instagram.com/fiore.tartaglia/
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas
https://escola.britannica.com.br/artigo/luta/482885
http://www2.fe.usp.br/~gpef/teses/agenda_2011_04.pdf


  

  

ATIVIDADE 1 - Para essa atividade iremos exercitar nossa capacidade de entrevistador/a. Encontre 

um/a adulto/a que possa ser seu entrevistado ou sua entrevistada e aplique o questionário abaixo: 

 

A - Você já praticou ou conhece alguma luta? Se sim o que de melhor aprendeu? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

B - Em relação aos valores aprendidos e ensinados nas lutas você consegue falar sobre algum? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

C - Das lutas que você conhece, ou já ouviu falar, descreva algumas características dela no espaço 

abaixo. Tipo de vestimenta, uso de acessório, ela é de toque, ela é de agarrar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2 - Agora escolha uma luta que você acha interessante e descreva ao máximo sobre ela e, se 

possível, faça um desenho sobre essa luta: país de origem, século aproximado de origem, valores e 

conceitos dessa luta, quais são as suas principais regras? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



  

  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

   

   

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

Curiosidade prática: Algumas práticas surgiram da observação da 

movimentação dos animais. Agora você com muita coragem e 

dedicação tentará observar algum animal (pode ser da imaginação) 

e criar uma movimentação de luta para esse animal. Exemplo: como 

seria a base de luta de um cachorro/a, como seria um soco de uma 

galinha. Crie isso e se divirta.    

Fonte da imagem :https://br.pinterest.com/pin/857935797749925241/ acesso em: 

16/04/2020. 

 

Até a próxima atividade pessoal!! 

https://br.pinterest.com/pin/857935797749925241/

