
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 4° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

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

Habilidades: 

(GO-EF04EF05) Vivenciar e fruir diferentes modalidades e características histórico-culturais 

presentes nos esportes e paradesporto de marca, precisão, invasão, campo e taco, rede/ parede, 

bem como seus valores, regras e significados, prezando pelo trabalho coletivo, pelo protagonismo.  

(GO-EF04EF06) Avaliar as características que constituem os esportes na contemporaneidade  

e suas manifestações: profissional, comunitária e 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, falaremos sobre o críquete 

um esporte muito famoso no mundo, mas pouco conhecido e praticado aqui no Brasil. 

 

Fonte da imagem: https://pt.quizzclub.com/trivia/de-qual-pais-o-criquete-e-originario/answer/909486/ acesso em: 

23/09/2021. 

 

https://pt.quizzclub.com/trivia/de-qual-pais-o-criquete-e-originario/answer/909486/


  

 

 

Breve história do críquete 

O cricket ou críquete tem origem numa forma rudimentar encontrada em relatos do século 

XII na Inglaterra. Existe evidência escrita para um esporte conhecido como o creag, que foi praticado 

pelo príncipe Eduardo, filho de Eduardo I, na Inglaterra por volta do ano 1300. 

O jogo foi proibido pelo "Lord Protector" Oliver Cromwell em 1653, cujos os ideais puritanos 

entravam em confronto com as atividades recreacionais. 

Mesmo depois que o governo puritano foi retirado do poder e uma monarquia anglicana foi 

restaurada, o cricket permaneceu ilegal até 1748. 

Em 1788, o clube de cricket de Marylebone traçou as primeiras regras do jogo para governar 

os campeonatos disputados entre as municipalidades inglesas. 

O cricket incorporou uma era memorável em 1961, quando as municipalidades inglesas 

modificaram as regras para fornecer uma forma variada do jogos que produzisse um resultado 

dinâmico. Isto ganhou popularidade e resultou no surgimento dos jogos internacionais de um 

dia(ODI), em 1971. 

Semelhante com o jogo "taco ou betes", aqui no Brasil que parece uma forma simplificada 

do jogo inglês. O princípio é o mesmo: o arremessador tem que derrubar a "casinha" ou wicket, e o 

rebatedor tem que bater a bola e correr até o outro wicket para marcar pontos, ou runs. 

Fonte do texto: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=213 acesso em: 22/09/2021 

 

Assista o vídeo e entenda melhor como funciona esse esporte tão empolgante. 

Nome do vídeo: Regras de críquete explicadas em 2 minutos! 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SWdeqmwPMOs   

 

ATIVIDADE 1 - No Brasil o críquete não é muito popular mas temos um jogo bem semelhante que é 

o taco ou bete dependendo da região onde você mora. Vamos jogar uma adaptação desse esporte 

para duas pessoas, primeiramente pegue uma bolinha se não tiver pode fazer com meias, depois 

pegue um objeto que serve de taco pode ser um pedaço de madeira e por último pegue uma garrafa 

PET é coloque só um pouquinho de água. O arremessador rolará ou jogará a bola na direção da garrafa 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=213
https://www.youtube.com/watch?v=SWdeqmwPMOs


  

 

 

para derrubá-la e o batedor evitará rebatendo com o taco, o arremessador pontuará ao derrubar a 

garrafa d'água após 6 arremessos, o batedor passará a arremessar. Bom jogo :)  

 

ATIVIDADE 2 - Você gostou de jogar bete/taco? Se divertiu? Como se sentiu? Registre aqui embaixo 

por meio de um desenho bem bonito como foi jogar esse jogo, assim como suas reações e emoções 

durante o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Antes de qualquer prática física faça um breve aquecimento e alongamento 

ajudará seu corpo e sua mente a entrar preparado. 

Até a próxima atividade!!

 



  

 

 

 




