
  

  

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8° ano 

Componente Curricular: Educação Física 

Tema/Objeto do Conhecimento: Lutas/Lutas do mundo 

Habilidades: 

(GO-EF08EF26) Planejar e propor atividades de apresentação e vivência dos elementos ético-

ascéticos (filosóficos) e simbólicos das lutas e artes-caminhos marciais: apresentação de símbolos, 

materiais e formas de comportamento para a prática.  

(GO-EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, 

adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.  

  

Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprenderem um pouco 

mais. 

 

As lutas sempre acompanharam as mudanças culturais da época e região inserida, a séculos 

atrás eram por questões de sobrevivência que se praticavam, atualmente é muito utilizada como uma 

ferramenta de autoconhecimento e disciplina, através delas podemos compreender nossos limites 

físicos, nossas mudanças emocionais e nossas reações em momentos difíceis, por isso quando for 

praticar alguma atente se a esses pontos. 

 

Fonte da imagem: http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maculel%C3%AA acesso em: 06/05/2020 

http://wikidanca.net/wiki/index.php/Maculel%C3%AA


  

  

 Vimos nas aulas anteriores que existem muitas lutas ao redor do mundo, cada uma delas tem suas 

particularidades, sua história, filosofia e movimentos. E em todas elas têm algo  em comum; as 

capacidades físicas e seus aprimoramentos, quando desenvolvemos nossas capacidades físicas temos 

uma percepção diferente do nosso corpo, e assim, conseguimos perceber melhor:   nossas emoções e 

sensações para termos melhor controle sobre nós mesmos/as.  A atividade de hoje é desafiante e requer 

disciplina. Você sabia que a palavra disciplina vem de discípulo? ou seja, aquele que segue e sabe ouvir. 

Nessa atividade precisaremos de dois integrantes, convide alguém da sua casa,  vamos lá? 

 

ATIVIDADE 1- Vamos prender um lenço, pedaço de pano ou até mesmo uma sacola no punho de um 

integrante da dupla, que tentará impedir que seu colega o retire, adotando uma postura defensiva. O 

outro integrante da dupla fará “ataques” na tentativa de pegar o lenço. Não é permitido ao integrante 

com o lenço colocar ou manter os braços nas costas, determinar um tempo e depois fazer a troca. 

 

Fonte da imagem: https://lutasartesmarciais.com/artigos/hist-ria-aikido acesso em: 06/05/2020 

 

ATIVIDADE 2- Agora continuaremos treinando com o lenço, mas ao invés de colocá-lo no punho, iremos 

colocar no tornozelo, e o desafio do outro integrante é pisar no lenço. É sempre bom lembrar, devemos 

ter cuidado e sempre tentar perceber o máximo nosso corpo e nossas emoções na atividade. 

 

https://lutasartesmarciais.com/artigos/hist-ria-aikido


  

  

 

Fonte da imagem:https://br.pinterest.com/pin/341921796712029182/ 

ATIVIDADE 3-  Relate como foi sua experiência com as atividades de hoje. Consegue identificar as 

capacidades físicas utilizadas na atividade? Sentiu dificuldade nos movimentos? E suas emoções? É 

importante percebê-las, ficam mais fáceis de serem equilibradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADE PRÁTICA: Durante todo o treino preste atenção no seu corpo, na sua respiração, e 

especialmente nas suas emoções, como muda de acordo com a intensidade e os gestos do seu treino. 

 
 

 

Até a próxima atividade pessoal!! 

https://br.pinterest.com/pin/341921796712029182/



