
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 6º ano

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Lutas - Lutas do Brasil: Conceito. Elementos constitutivos.

Características e técnicas básicas. Valores.

Habilidades:

(GO-EF06EF24): Analisar as lutas do Brasil diante dos contextos históricos, políticos, sociais e

econômicos.

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

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Na aula de hoje continuaremos a descobrir mais sobre as lutas brasileiras. O que acharam

da Luta Marajoara? Pesquisaram sobre o animal que inspirou essa prática? E para a aula de hoje

iremos conhecer outra luta genuinamente brasileira, que se chama Huka Huka.

Fonte da imagem: https://bjjfanatics.com.br/blogs/news/huka-huka, acesso em:25/11/2020.

https://bjjfanatics.com.br/blogs/news/huka-huka


ATIVIDADE 1 - A HUKA-HUKA é uma luta corpo a corpo; ela se inicia com os atletas de joelhos, onde

os lutadores ficam frente a frente e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e

começam a luta, o objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. Este estilo de combate

foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do Xingu, localizados no Estado do Mato Grosso. Para

essa luta os atletas se preparam com pinturas especiais no corpo, panos grossos para proteção das

articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço. Diante

dessas informações, realize uma pesquisa sobre essa prática corporal, trazendo em sua pesquisa os

contextos históricos, sociais e econômicos que essa luta possa ter.

ATIVIDADE 2 - Vamos fazer arte? Desenhe o aspecto que mais te chamou atenção nessa luta,

podem ser as pinturas corporais, os adereços usados, ou um desenho que represente tudo o que

você pesquisou.

SUGESTÃO PRÁTICA - Pesquise mais sobre as lutas originárias brasileiras, tenho certeza de que fará

ótimas descobertas.

Até a próxima atividade!!


