
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 5° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Lutas / Lutas do contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de 

matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais 

práticas corporais. 

(GO-EF05EF21) Analisar características histórico-culturais, valores, normas, objetivos e 

fundamentos presentes nas lutas do contexto comunitário e regional e de matriz indígena e 

africana. 

 

Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as! 

 

Hoje falaremos da diferença de artes marciais e lutas. Os fundamentos básicos das lutas e alguns 

de seus movimentos.   

 

As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que os tornam diferentes. As lutas 

consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais dizem respeito às técnicas de 

lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. No 

entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder função para esse fim. 



  

 

 

Porém, o termo continuou em utilização. O taekwondo, assim como o judô, karatê, muay thai, 

esgrima, dentre outros, são exemplos de artes marciais.  

ATIVIDADE 1 – As técnicas das artes marciais estão presentes nas lutas e também em sistemas 

militares. No campo dos esportes, a luta é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás 

apenas do atletismo. Os fundamentos básicos das lutas são ataque, defesa e controle.    

As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser 

realizadas por dois ou mais jogadores/as. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as 

regras. Identificamos nas lutas golpes e movimentos com as pernas, braços, quadris e até mesmo com a 

cabeça. Cada luta tem seus golpes de ataque, defesa e controle. E tem lutas como o MMA que misturam golpes 

de várias lutas e artes marciais.  

 

ALONGAMENTOS - Fazer de 5 a 8 minutos de alongamentos antes e depois de realizar a ATIVIDADE 2.  

 

 

ATIVIDADE 2 - A proposta dessa atividade é a vivência de dois treinos para realizarmos movimentos 

de perna (chute frontal) e de braços/mãos (soco direto).  

  A base do corpo 

A base de luta serve para melhorar o equilíbrio. Praticamente 

qualquer movimento de artes marciais e lutas pode ser iniciado a 

partir dele. Coloque os pés na largura dos ombros. Em seguida, ponha 

o pé não dominante para a frente, deixando o dominante no lugar, e 

levante as mãos até a altura do queixo. 

Não coloque muito peso nos pés. Na hora do chute, você vai precisar 

jogar rapidamente o peso de um pé para o outro. Deixar o corpo duro 

deixará os seus chutes mais lentos e fracos. 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/esportes
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/atletismo


  

 

 

 

Fonte imagem: https://pt.wikihow.com/Chutar-(Artes-Marciais) 

Treino 1 - Chute frontal  

Jogue o pé para a frente para dar um chute frontal.  

O chute frontal é o chute mais básico de todas as artes 

marciais e lutas, mas isso não significa que ele seja 

fraco. Leve o joelho de trás até o ombro para entrar na 

posição inicial. Em seguida, estenda a perna para a 

frente para dar um chute bem forte. Vire os dedos para 

cima de forma a atingir o adversário com a bola do pé. 

Pratique pelo menos 10 minutos.  

 

Fonte imagem: https://pt.wikihow.com/Chutar-(Artes-Marciais) 

 

Treino 2 - Soco direto 

 

Nesse treino iremos praticar o soco, mas antes devemos  

assumir uma postura defensiva. Distancie os pés até 

encontrar uma base onde se sinta à vontade. Essa é sua 

base de luta. Agora coloque os dois braços à frente do 

corpo preparado para se defender. Vamos primeiro 

realizar um soco com a mão da respectiva perna que 

está à frente e depois com o outro lado. Pratique 

bastante, tente trocar a perna da base, socar indo para 

frente e indo para trás, experimente-se. Sempre focado 

no movimento que realiza e nas emoções que o 

movimento traz. Pratique pelo menos 15 minutos.  

Fonte imagem: https://br.pinterest.com/pin/340795896794857239/ 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Chutar-(Artes-Marciais)
https://pt.wikihow.com/Chutar-(Artes-Marciais)
https://br.pinterest.com/pin/340795896794857239/


  

 

 

 

ATIVIDADE 3 - Vamos falar um pouco sobre as 

diferenças entre lutas e brigas. A luta é uma 

modalidade esportiva limpa, em que se têm regras, 

lugar apropriado, profissionais adequados para 

garantir a integridade física de cada atleta e acima 

de tudo o respeito entre os/as participantes. Já a 

briga é uma forma desleal que muitos buscam para 

resolver alguns problemas e até mesmo de impor 

as suas escolhas e de não aceitar as escolhas de outras pessoas. Assim, praticar uma luta é algo bom, 

que nos faz cuidar da nossa saúde física, nossas relações e a oportunidade de respeitar quem está 

praticando com você. Já a briga, nos mostra os lados negativos do confronto corpo a corpo.   

Responda as questões abaixo. 

Existe algo bom em lutar? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Existe algo bom em brigar? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Sugestão brincante: Convide um/a amigo/a para praticar os Treinos 1 e 2 com você. Brinque, exercite 

e se divirta.  

 

 


