
  

 

 

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 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. 

As lutas sempre acompanharam as mudanças culturais da época e região inserida; há séculos 

atrás eram por questões de sobrevivência que se praticavam; atualmente é muito utilizada como uma 

ferramenta de autoconhecimento e disciplina e através delas podemos compreender nossos limites 

físicos, nossas mudanças emocionais e nossas reações em momentos difíceis; por isso, quando for 

praticar alguma se atente a esses pontos. 

  

Fonte da imagem : https://br.pinterest.com/pin/316026098827251182/  

 Vimos nas aulas anteriores que existem muitas lutas ao redor do mundo; cada uma delas tem 

suas particularidades, sua história, filosofia e movimentos. E em todas elas tem algo em comum: as 

capacidades físicas e seus aprimoramentos. Quando desenvolvemos nossas capacidades físicas temos 
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uma percepção diferente do nosso corpo e, assim, conseguimos perceber melhor nossas emoções, 

sensações e a termos melhor controle sobre nós.  A atividade de hoje é desafiante e requer disciplina. 

(Você sabia que a palavra “disciplina” vem de “discípulo”? Ou seja, aquele que segue e sabe ouvir). Nessa 

atividade precisaremos de dois integrantes; convide alguém da sua casa. Vamos lá? 

 

Fonte da imagem: https://br.freepik.com/fotos-premium/muay-thai-ou-boxe-tailandes-na-tailandia_2375976.htm 

 

ATIVIDADE 1 - Vamos treinar nossa esquiva, precisaremos dos seguintes materiais: seis bolinhas de 

papel e um espaço livre, de preferência com uma parede no fundo. 

Um integrante da dupla tomará uma distância de quatro a cinco metros, de preferência contra uma 

parede, o outro integrante ficará com as bolinhas. As bolinhas devem ser arremessadas da cabeça para 

baixo, evitando atingir a cabeça. A finalidade é fazer com que o participante se esquive apenas com 

movimentos, sem sair do lugar ou tirando somente uma perna do chão. Trocar de lugar com o outro 

participante depois de um tempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem:http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2012/10/spider-cria-proprio-treino-parece-que-estou-

menosprezando-o-adversario.html  

Variações: Podemos fazer bolinhas com meias, realizar os arremessos alternando as mãos, arremessar 

mais de uma bolinha ao mesmo tempo, tentar segurar as bolinhas arremessadas em vez de apenas 

esquivar-se delas. 
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ATIVIDADE 2 - PEGAR O LENÇO; vamos precisar dos seguintes materiais: um lenço, pedaço de pano ou 

até mesmo uma sacola plástica. 

Dando continuidade seguiremos em duplas; vamos prender um lenço, pedaço de pano ou até mesmo 

uma sacola no punho de um integrante da dupla, que tentará impedir que seu colega o retire, adotando 

uma postura defensiva. O outro integrante da dupla fará “ataques” na tentativa de pegar o lenço. Não 

é permitido ao integrante com o lenço colocar ou manter os braços nas costas, determinar um tempo e 

depois fazer a troca. 

 

Fonte da imagem: https://college.canon.com.br/concursos/fotos/46023 

Variações: colocar o lenço no outro braço, cada integrante da luta deve ter um lenço, atacando e 

defendendo simultaneamente. 

ATIVIDADE 3 - Relate como foi sua experiência nas atividades de hoje. Consegue identificar as 

capacidades físicas utilizadas na atividade? Em quais lutas você já observou essas habilidades?  Sentiu 

dificuldade nos movimentos? E suas emoções?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Curiosidade prática: Durante todo o treino preste atenção no seu corpo, na sua respiração e 

especialmente em suas emoções; como muda de acordo com a intensidade do seu treino. 

Até a próxima atividade!! 
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