
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 3° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

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

Habilidades: 

(GO-EF03EF13) Conhecer e experimentar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e 

regional e lutas de matriz indígena e africana.  

(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional e 

lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e as 

normas de segurança.  

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animadas para 

conhecerem e 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: https://www.estudokids.com.br/capoeira/  acesso em: 22/11/2021 
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 Cada arte marcial tem sua história, sua filosofia e seus 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.  A atividade 

de hoje é desafiante e requer disciplina.  

Curiosidade: você sabia que a palavra disciplina vem de discípulo? Ou seja, aquele que segue 

e sabe ouvir.  

ATIVIDADE 1 - O chute frontal está presente em diversas artes marciais, cada uma com suas 

peculiaridades e detalhes técnicos. Após finalizar o treinamento tentaremos descrever as 

capacidades físicas que utilizamos. 

TREINAMENTO - Vamos primeiramente assumir uma postura de 

coluna ereta, ergueremos uma perna com o joelho flexionado 

(dobrado) e outra continua fixa e semi-estendida, os braços abertos, 

nessa postura vamos realizar o chute frontal com a perna erguida sem 

colocá-la no chão, concentre-se ao máximo no seu movimento e tente 

descobrir seus limites, após realizar com uma perna tente com a outra. 

 

Fonte da imagem:http://skif-france.fr/pages/Hirokazu_KANAZAWA_10e_DAN_Soke-

5924462.html acesso em: 03/05/2020 
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ATIVIDADE 2 - É muito importante reconhecer seus limites e refletir sobre suas ações, por quanto 

tempo consigo treinar? Quantos chutes consigo dar? A partir de que ponto começa a ficar difícil? Será 

que eu preciso melhorar? Com qual lado sou melhor? São algumas das possíveis reflexões que 

podemos ter com esse treinamento, reflita um pouco e se expresse por meio de um desenho.  

SUGESTÃO BRINCANTE: O chute frontal tem diversas variações podendo ser realizado com a perna 

da frente, de trás ou saltando. 

Até a próxima atividade pessoal!! 
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