
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 3° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes/ Esportes de precisão. 

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. 

 

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, falaremos sobre os esportes de 

precisão, principalmente sobre o arco e flecha. 

 

Fonte da imagem: http://rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/do-tiro-com-arco-ao-arco-e-flecha-atleta-olimpico-

experimenta-pratica-indigena  

acesso em: 23/09/2021 

História do arco e flecha 

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/do-tiro-com-arco-ao-arco-e-flecha-atleta-olimpico-experimenta-pratica-indigena
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/do-tiro-com-arco-ao-arco-e-flecha-atleta-olimpico-experimenta-pratica-indigena


  

 

 

O uso do arco e flecha se perde na história da humanidade, já que constam registros da 

utilização desses instrumentos desde as pinturas rupestres. 

Alguns pesquisadores afirmam que a sua presença se dá ainda no período Paleolítico, quando 

os caçadores notaram o potencial dos utensílios para a caça. 

O arco e flecha passou a ser utilizado como esporte ainda no século XVII, com um torneio 

realizado na Inglaterra. O objetivo do tiro com arco é fazer a maior pontuação possível. 

Fonte do texto: https://blog.lazereaventura.com.br/arco-e-flecha-origem-regras-historia-e-mais/ acesso em:23/09/2021 

 

ATIVIDADE 1 - O arco e flecha é categorizado como esporte de precisão, os esportes de precisão 

referem-se a modalidades distintas, mas que possuem como objetivo em comum: arremessar, bater 

ou lançar determinado objeto (bocha, bola, flecha, bolão) de modo a acertar um alvo específico, seja 

ele fixo ou móvel. Além do arco e flecha existem diversos outros esportes de precisão. Pesquise da 

forma que achar mais conveniente (entrevista, revista, livro ou internet)e  descubra mais 3 esportes 

de precisão. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 - Não precisamos de um arco e flecha para treinar nossa pontaria/precisão, que tal 

praticarmos!? Pegue objetos que possam servir de alvo e faça uma bola de meia ou algum outro 

objeto que possa arremessar, assim podemos evitar acidentes, marque abaixo quantos lançamentos 

você fez e quantas vezes acertou o alvo.  

LANÇAMENTOS ACERTOS 

  

 

SUGESTÃO BRINCANTE: A precisão é uma atividade essencial humana deste modo é fundamental 

praticá-la sempre que possível. 

Até a próxima atividade!!

 

https://blog.lazereaventura.com.br/arco-e-flecha-origem-regras-historia-e-mais/


  

 

 

 




