
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 8º Ano

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes/ Esporte de marca / Valores.

Habilidade:

(GO-EF08EF22) Vivenciar esportes de marca, precisão, rede, parede, de invasão, campo e taco,

analisando as características histórico-culturais, valores, normas, regras, objetivos e fundamentos

presentes nesses esportes.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, hoje continuaremos nossa jornada

sobre os esportes de marca, falaremos de uma modalidade do atletismo chamada salto em

distância, bora lá?!

Fonte da imagem:  https://www.surtoolimpico.com.br/2020/08/formato-final-3-no-salto-em-distancia.html?hl=ar/atletismo acesso

em: 05/05/2021

https://sites.google.com/site/edfisicaempic/educacao-fisica-corpo-e-mente/atletismo


SALTO EM DISTÂNCIA

O salto em distância tem uma longa tradição e apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos

antigos. Na antiguidade, os atletas saltavam com halteres nas mãos, para ajudar no balanço e elevar

o momento. O objetivo do salto em distância é saltar e atingir a maior distância possível na caixa de

areia. Esse salto é efetuado em uma área dividida em três segmentos: uma pista de impulso com

45m de comprimento por 1,22 de largura; uma tábua de madeira maciça com 1,22m de

comprimento, 20cm de largura e 10 de espessura, fixada ao solo ao nível da pista de impulso, antes

da caixa de areia e a caixa em si, onde o atleta deve cair ao saltar.

Medição e Regras - A distância do salto será medida do ponto em que o saltador tocou a areia

até a tábua de salto. Se o saltador, ao cair, colocar as mãos para trás para se apoiar, será medido a

partir do local em que tocou o chão com as mãos. Existe uma linha limite para o salto que fica na

borda da tábua e deve ser coberta de areia mais fina, cal ou outro material que possibilite registrar a

impressão do pé do atleta, se caso ele pisar além da linha. Geralmente só pode cometer 2 dessas

faltas, na terceira o atleta está fora. O atleta pode tentar apenas três saltos, sendo computado o

melhor deles. A medida do salto, geralmente, é feita em ângulo reto, do ponto atingido pelo atleta,

com qualquer parte do corpo, na caixa de areia, até a linha limite. Considera-se como ponto atingido

a marca mais próxima a essa linha limite. Se o atleta cair fora da caixa de areia é considerado falta.

Se isso se der na terceira tentativa, o saltador é eliminado pelo juiz da prova ou seus auxiliares.

FASES DO SALTO EM DISTÂNCIA

1- Corrida de Impulsão: levar o atleta a uma posição ótima para a impulsão com tanta

velocidade quanto se possa controlar em eficiência.

2- Impulsão: obter velocidade (elevação) procurando manter a velocidade horizontal tão alta

quanto possível. É a fase mais importante e mais difícil do salto.

3- Voo: criar uma posição ótima do corpo para se obter uma queda controlada. Preparar a

queda.

4- Queda: o atleta procura maximizar a distância do percurso de voo e minimizar a perda de

distância no contato com o solo.

Texto referência: https://sites.google.com/site/edfisicaempic/educacao-fisica-corpo-e-mente/atletismo acesso em:05/05/2021

https://sites.google.com/site/edfisicaempic/educacao-fisica-corpo-e-mente/atletismo


ATIVIDADE 2 - Treinando o salto

Primeira parte: Faremos um alongamento preparando o nosso corpo para a atividade de hoje. Os

alongamentos ajudam a manter e aumentar a flexibilidade dos nossos músculos. Siga os

movimentos da imagem abaixo, a seta indica a direção na qual o movimento deve seguir.

Mantenham a posição do alongamento por aproximadamente 20 segundos.

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/125326802119073255/ acesso em: 28/08/2020.

Segunda parte: Para essa atividade precisaremos de um espaço amplo e seguro para podermos

saltar, e também de algo para marcar nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada (um pedaço

de carvão ou giz). No ponto de partida podemos fazer uma linha de mais ou menos um metro e a

partir dela ter uma boa distância confortável para saltar (3 metros ou mais):

https://br.pinterest.com/pin/125326802119073255/


Como saltar? Primeiro vamos nos concentrar para saltar, imaginar mentalmente o salto e em

seguida se inicia a corrida em direção à marca do ponto de partida; começamos devagar e vamos

aumentando gradativamente a velocidade. Vamos tentar Estabilizar a velocidade e batemos o pé em

que se tem maior destreza (mais domínio de movimentos) antes da marca de partida e se

impulsiona para saltar. A impulsão só pode ser feita com o pé de apoio. Uma regra que podemos

colocar é tentar não pisar na linha de partida. Como essa é uma atividade adaptada, poderemos

marcar o local onde conseguimos chegar com o nosso marcador. Tente 6 vezes, perceba seu corpo,

suas emoções e como elas influenciam nas suas ações. Ao final marque o melhor resultado que

conseguiu, se tiver uma fita métrica ou uma trena; caso não tenha, marque com os seus passos.

SUGESTÃO: Podemos aumentar o desafio usando nossa criatividade.

Até a próxima atividade!!!


