
  

 

 

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.  

(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as 

suas características técnico táticas. 

 

 

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

mais. 

Nessa aula continuaremos experimentando atividades contendo: gestos, movimentos e 

objetivos presentes nas lutas e/ou artes marciais. Até aqui vimos que as lutas vão muito além de 

simplesmente aprender a lutar, é uma técnica de autoconhecimento, de perceber seu corpo e sua 

mente. Uma forma de reconhecer seus limites, mas além de identificar seus limites também se deve 

identificar os limites do/a colega, chamamos isso de RESPEITO. A imagem abaixo é uma 

representação do respeito, em algumas artes marciais ela significa: Tenho força (mão fechada) e te 

respeito (mão aberta). 



  

 

 

                                                    

         Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/842595411524029567/ acesso em: 17/06/2020. 

 

Na nossa convivência com a/o  outra/o sempre desenvolvemos afeto, tudo aquilo que nos afeta 

de certa forma pode ser chamado de afeto, por exemplo, a raiva é um afeto negativo.  É sempre bom 

procurarmos perceber as coisas que nos afetam para sabermos qual a melhor maneira de entendê-

las e resolvê-las, podemos começar pelo respeito. Procure refletir sobre ele na atividade a seguir: 

ATIVIDADE 1 – EM UMA PERNA SÓ: Nos posicionaremos em duplas e ficaremos de um pé só, 

mantendo ombro a ombro. Os braços devem estar cruzados no peito ou então mantido nas costas. A 

finalidade é empurrar e desequilibrar o companheiro/a com o ombro, fazendo-o colocar o outro pé 

no chão. Não é permitido empurrar com as mão ou usar a perna flexionada para desequilibrar o 

parceiro/a. 

Variações : Permitir o uso das mãos para desequilibrar. Realizar o exercício com mais participantes. 

 

https://br.pinterest.com/pin/842595411524029567/


  

 

 

 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/838373286855513458/ acesso em: 18/06/2020. 

 

ATIVIDADE 2 –  Relate como foi a atividade: 

A- Foi difícil manter o equilíbrio corporal durante a atividade? 

B- Conseguiu refletir sobre o respeito? 

C- Nas suas interações sociais você respeita e é respeitado? 

D- De qual forma o respeito te afeta? 

 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Uma alma sem respeito é uma morada em ruínas. Deve ser demolida para 

construir uma nova.                                                                                                                  

                                                                                                                                                     (Código Samurai) 

                                                                                                 

 Até a próxima atividade!! 

https://br.pinterest.com/pin/838373286855513458/



