
 

 

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Nome:  Data:  /  /2022 

Unidade Escolar:  Ano: 6° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento:  Esportes e paradesporto de marca; Esporte de precisão. 

Habilidade: 
(GO-EF06EF03): Vivenciar e fruir diversas modalidades esportivas e paradesportivas de marca, de 

precisão, de parede, de rede, de invasão, de campo/taco, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo. 

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

pouco mais. Hoje veremos mais uma atividade esportiva, o basquetebol. Vamos conferir? 

 

 
Fonte da imagem: https://www.rtp.pt/noticias/outras-modalidades/covid-19-equipa-de-basquetebol-do-g-figueirense-em-isolamento_d1270085, acesso 

em27/01/2022

https://www.rtp.pt/noticias/outras-modalidades/covid-19-equipa-de-basquetebol-do-g-figueirense-em-isolamento_d1270085


 

 

ATIVIDADE 1 - Leia o texto abaixo.  

 

História 

O basquete foi criado em 1891, pelo professor canadense James Naismith. O objetivo inicial foi entreter 

os alunos da Springfield College, colégio internacional da Associação Cristã de Moços (ACM), durante o 

rigoroso inverno de Massachussets, nos Estados Unidos. De acordo com história contada pela 

Confederação Brasileira de Basketball, a missão confiada ao docente foi pensar em algum tipo de jogo, 

sem violência, que estimulasse os alunos durante a estação fria, mas também pudesse ser praticado no 

verão. 

Então James Naismith começou a pensar em qual tipo de atividade realizaria com os estudantes. Logo, 

escreveu 13 regras básicas e pendurou cestas de pêssego em duas pilastras a 3,05 metros de altura - 

comprimento que permanece até hoje - e que daria uma certa dificuldade à disputa. A quadra, por sua 

vez, era cerca de metade do tamanho da usada atualmente. 

A primeira disputa foi realizada no começo do ano seguinte, 1892, entre os professores e alunos. Os 

estudantes venceram os docentes por um placar de 5 a 1, com uma plateia de cerca de 200 pessoas. 

Desde então, o basquete se tornou um esporte viciante e ganhou força em várias disputas ao redor do 

mundo. 

  

Fonte das imagens: https://pt.quizur.com/trivia/aula-1-historico-do-basquetebol-GGVh; https://www.dicaseducacaofisica.info/historia-e-

regras-do-basquete/, acesso em: 27/01/2022. 

 

Basquetebol no Brasil 

A prática do basquete no Brasil começou quando o norte americano Augusto Louis introduziu o desporto 

na Associação Atlética Mackenzie College de São Paulo, em 1896. 

No Rio de Janeiro, no ginásio da rua da Quitanda nº 47, no Centro da cidade, em 1912, aconteceu o 

primeiro torneio de basquete. O America Football Club foi o primeiro clube a adotar o desporto nesta 

cidade, incentivado por Henry J. Sims, diretor da Associação Cristã de Moços. 

https://pt.quizur.com/trivia/aula-1-historico-do-basquetebol-GGVh
https://www.dicaseducacaofisica.info/historia-e-regras-do-basquete/
https://www.dicaseducacaofisica.info/historia-e-regras-do-basquete/


 

 

A Liga Metropolitana de Sports Athléticos, responsável pelos esportes terrestres no Rio de Janeiro, 

resolveu adotar o basquete em 1916. O primeiro campeonato oficializado pela Liga foi em 1919, com a 

vitória do Flamengo. 

Em 1922 foi convocada pela primeira vez a seleção brasileira, quando da comemoração do Centenário 

do Brasil nos Jogos Latino-Americanos, um torneio continental, em dois turnos, entre as seleções do 

Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil sagrou-se campeão, sob a direção de Fred Brown. Em 1930, com a 

participação do Brasil, foi realizado, em Montevidéu, o primeiro Campeonato Sul-Americano de 

Basquete. 

 

Curiosidades: 

- A primeira bola de basquete foi produzida em 1891, pela A. C. Spalding & Brothers, e tinha o diâmetro 

ligeiramente maior do que uma bola de futebol. 

- As cestas originais eram “fechadas” e toda vez que um time fazia ponto, a bola tinha que ser retirada 

do aro. Os primeiros cestos sem o fundo foram desenhados em 1892, e consistiam em cilindros de 

madeira com bordas de metal. No ano seguinte, a cesta como conhecemos atualmente foi criada: bordas 

de metal com uma rede pendurada nele. Primeiramente, foi colocada uma corda no fundo para amarrar 

a rede - que poderia ser liberada com o puxar do fio - mas o objeto foi suspenso e a bola passou a cair 

livremente. 

- As tabelas foram oficialmente incluídas em 1895. 

- O basquete foi incluído em 1896 nos Jogos Olímpicos de Berlim. 

 

 
 
ATIVIDADE 2 - Responda as questões: 

 

A. Retire do texto as curiosidades que você não conhecia a respeito da modalidade basquetebol, 

e procure além desse texto outras curiosidades e coloque em sua resposta. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

B. Segundo o texto, qual foi o estímulo de James Naismith para inventar a modalidade do 



 

 

basquetebol? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Realizar exercícios, especialmente os aeróbicos, faz com que os processos do 

nosso corpo funcionem melhor. Então vamos nos movimentar. 

 

 

Até a próxima atividade! 


	Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para aprenderem um pouco mais. Hoje veremos mais uma atividade esportiva, o basquetebol. Vamos conferir?



