
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 4° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Lutas/ Lutas do contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF04EF13) Vivenciar e fruir diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional  

e lutas de matriz indígena e africana.  

 

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 as artes marciais/lutas, treinaremos nosso 

reflexo e velocidade. Vamos lá!!? 

 

Fonte da imagem: https://observatoriodonegro.org.br/capoeira/ acesso em: 25/01/2022. 

 

ATIVIDADE 1- Em dupla, 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 segure, adotando uma 

postura defensiva. O outro integrante da dupla fará “ataques” na tentativa de pegar o lenço. Faça um 

círculo para delimitar a área de atuação, caso o defensor saia do círculo passará o lenço para o 

https://observatoriodonegro.org.br/capoeira/


  

 

 

“atacante”. Não é permitido ao integrante com o lenço colocar ou manter os braços nas costas, 

determine um tempo e depois fazer a troca, caso o atacante segure o lenço também será realizada a 

troca. 

Agora 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. 

Dica: Ambos os participantes podem colocar o lenço assim vamos aprender a nos defender e a atacar 

ao mesmo tempo. 

 

ATIVIDADE 2-  Relate por meio de um desenho bem bonito como foi sua vivência com a atividade de 

hoje. Sentiu dificuldade nos movimentos? Se divertiu? E suas emoções? É importante percebê-las, 

ficam mais fáceis de serem equilibradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Tente colocar o lenço em outros lugares, como na cintura ou no joelho, 

também pode delimitar o círculo bem pequeno ou bem grande para mudar a dinâmica da brincadeira. 

 

Até a próxima atividade pessoal!! 

 




