
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 5° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

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

Habilidades: 

(GO-EF05EF13) Praticar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de 

matriz indígena e africana.  

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

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

africana.  

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animadas para 

conhecerem e aprenderem um pouco mais. 

Na aula de hoje vamos continuar a aprender sobre as lutas e artes marciais, elas fazem parte 

da nossa história assim como a do mundo. Ao longo das aulas iremos recordar e aprender um pouco 

mais sobre as lutas, seus símbolos, filosofia e movimentos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/lutas-

do-brasil-quem-luta-nao-briga/ acesso em:26/01/2022. 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/lutas-do-brasil-quem-luta-nao-briga/
https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/lutas-do-brasil-quem-luta-nao-briga/


  

 

 

Os ensinamentos que as lutas proporcionam podem nos ajudar a conhecermos e 

melhorarmos 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. 

 

ATIVIDADE 1-  Entre tantos ensinamentos que as artes marciais podem nos proporcionar melhorando 

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

o equilíbrio emocional nos ajuda a controlarmos nossos impulsos e o equilíbrio físico  a controlarmos 

nossa força física além de nos manter instáveis. Nessa primeira atividade vamos treinar um pouco 

nosso equilíbrio. 

Com somente um pé no chão e o outro estendido à frente vamos descer o máximo que der 

e depois subir bem 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 reflita como foi a experiência, achou  fácil, 

médio ou difícil ? Com qual perna foi mais difícil?   

 

Fonte da imagem:https://www.desporto.com.br/2017/12/pistol-squat-um-agachamento-de-alto.html#.YXxFAp7MK00  

acesso em: 29/10/2021 

ATIVIDADE 2 - Quando praticamos uma arte marcial desenvolvemos nossas capacidades físicas,  elas 

são importantes para realizarmos diversos movimentos com o nosso corpo e nos ajuda a ter saúde 

ao longo da vida. Pesquise e cite quatro dessas capacidades físicas e quais delas foram trabalhadas 

na aula de hoje: 

https://www.desporto.com.br/2017/12/pistol-squat-um-agachamento-de-alto.html#.YXxFAp7MK00


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: A atividade de hoje tem foco no equilíbrio, teste seu equilíbrio em diferentes 

situações e brincadeiras do seu dia-a-dia. 

Até a próxima atividade!! 

 



  

 

 

 




