
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 3° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Esporte/ Esporte de campo e taco. 

Habilidades: 

(GO-EF03EF05) Vivenciar e fruir algumas modalidades de esportes e paradesporto de marca, 

precisão, invasão, campo e taco, rede/parede, identificando seus elementos comuns e criando 

estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e 

pelo protagonismo.  

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte de marca, precisão, invasão, campo e taco, 

rede e parede, identificando as características que os constituem na contemporaneidade e suas 

manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

 

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 os esportes, uma das manifestações 

culturais e corporais mais expressivas na contemporaneidade, devido a sua presença nos meios de 

comunicação, como: rádios, TVs e redes sociais. 
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Conhecemos na aula passada o críquete que é categorizado como esporte de campo e taco, 

mas o que é esporte de campo e taco!? Bem, os esportes de campo e taco são caracterizados pelo 

fato do rebatedor, bater na bola lançada pelo arremessador o mais longe possível dessa forma o 

batedor percorrerá o campo para somar pontos, enquanto os defensores (equipe do arremessador) 

tentarão recuperar o controle da bola para evitar a marcação do ponto do batedor. 

 

ATIVIDADE 1 - Já conhecemos o críquete que é um esporte de campo e taco, mas além dele existem 

diversos outros, pesquise em livros, revistas, sites ou/e pergunte a alguém de sua confiança e 

descubra mais dois esportes de campo e taco e registre um pouco sobre cada um deles aqui embaixo. 

 

ATIVIDADE 2 - Quais esportes de campo e taco você já praticou? Você gostou deles? Ou qual esporte 

de campo e taco você quer praticar ou conhecer?  Registre aqui por meio de um desenho bem bonito 

a resposta dessas perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Após praticar qualquer esporte ou atividade pense um pouco como foi sua 

prática, suas reações e sensações, assim por meio do esporte podemos nos tornar pessoas melhores. 

Até a próxima atividade!!

 




