
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 4° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes.

Habilidades:

(GO-EF04EF05) Vivenciar e fruir diferentes modalidades e características histórico-culturais

presentes nos esportes e paradesporto de marca, precisão, invasão, campo e taco, rede/parede,

bem como seus valores, regras e significados, prezando pelo trabalho coletivo, pelo

protagonismo.

(GO-EF04EF06) Avaliar as características que constituem os esportes na contemporaneidade e

suas manifestações: profissional, comunitária e lazer.

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

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Hoje vamos continuar a aprender sobre os esportes, mas dessa vez vamos conhecer um

esporte 100% brasileiro, paraense, criado em 2004 inspirado em uma brincadeira que o criador fazia

com seu irmão, onde ambos arremessavam mangas um para o outro.

Fonte:https://www.redeueb.com.br/manbol/ acesso em: 05/05/2021.

https://www.redeueb.com.br/manbol/


ATIVIDADE 1 - Vamos praticar!? Com poucas regras, a ideia é trazer uma dinâmica de jogo para

começarmos a aprender; vamos precisar de duas bolas ovais, podem ser utilizadas mangas ou bolas

com meias; convide alguém para jogar com você; quem começa sacando fica com as duas bolas nas

mãos; jogue a primeira bola ao colega, quando ele segurar você pode jogar a segunda bola; a partir

desse momento não se pode segurar as duas bolas ao mesmo tempo, quando receber a bola tem 2

segundos para jogar; se cair no chão ou segurar as duas bolas ao mesmo tempo, recomeça a

brincadeira. Se quiser marque por quanto tempo, ou quantos passes você e seu/sua colega

conseguem dar e tentem bater o seu recorde.

ATIVIDADE 2 - Esporte pelo lazer!! Uma brincadeira que virou um jogo que depois se tornou um

esporte, assim podemos perceber que a imaginação é livre e você pode criar o seu jogo, a sua

brincadeira ou esporte do jeito que você quiser. Escolha sua brincadeira e use a imaginação para

adaptá-la a sua e a nossa realidade onde todos e todas se divertem. Faça um desenho bem bonito

ou escreva como será essa nova brincadeira.

SUGESTÃO BRINCANTE: Procure esportes e atividades novas, talvez você não se identifique com
várias, mas uma dia você vai encontrar algo que é ótimo.

Até a próxima atividade!!


