
  

 

 

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 estejam bem e animados para aprenderem 

um pouco mais. 

Hoje vamos nos aprofundar na filosofia das lutas e artes marciais, como vocês já devem ter 

percebido as lutas vão muito além de simplesmente aprender a se defender, é uma ferramenta 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. Até onde posso ir? Posso tocá lo/la? Isso o/a ofenderá?  

 

Fonte da imagem: https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-09/escolher-a-nao-violencia.html acesso em: 

27/01/2022 

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-09/escolher-a-nao-violencia.html


  

 

 

ATIVIDADE 1 – O respeito é um dos valores Fundamentais para uma cultura da NÃO VIOLÊNCIA, que 

outros valores você acredita serem necessários? E como eles vão ou podem dialogar com as lutas 

e/ou artes marciais? 

 

ATIVIDADE 2 – MANTER A DISTÂNCIA: Nesta atividade marcaremos uma área com o diâmetro de 3 

metros. Dois educandos/as se posicionaram no centro no qual devem ficar com as mãos apoiadas nos 

ombros de seu parceiro/a. A finalidade é empurrar o/a parceiro/a para fora da área demarcada. Não 

é permitido desequilibrar ou puxar seu/sua companheiro/a. Manter os braços sem flexionados. 

 

 

Fonte da imagem: https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/lutas-do-brasil-quem-luta-nao-briga/  acesso em 25/01/2022 

 

ATIVIDADE 3 – As lutas e/ou artes marciais é uma vivência no corpo, na pele, no sentir. Esse sentir é 

muito forte e assim vamos nos apercebendo, nos conhecendo. O que você foi capaz de perceber em 

você na atividade anterior? Como o seu/sua colega se sentiu? Percebe como os valores são 

importantes no convívio com você e com os/as outros/as?  

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Podemos criar diversas variações, exemplo: somente um empurra e o outro 

tenta fixar-se ou podemos brincar agachados nas pontas dos pés sem se poder levantar e também 

podemos diminuir ou aumentar a nossa área. 

Até a próxima atividade!! 

 

 

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