
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 3° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes.

Habilidades:

(GO-EF03EF05) Vivenciar e fruir algumas modalidades de esportes e paradesporto de marca,

precisão, invasão, campo e taco, rede/parede, identificando seus elementos comuns e criando

estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e

pelo protagonismo.

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 nossa jornada pelos esportes; existem diversos no mundo e vários

não são muito conhecidos dependendo da região onde você vive. Agora vamos falar do esporte

considerado o esporte da paz, já sabe qual é?

Fonte: https://orientation.smu.edu.sg/vivace/explore/sportstopia/ball-sports/smu-tchoukball acesso em: 05/05/2021

Tchoukball é conhecido no mundo inteiro por ser considerado pela ONU (Organização das

Nações Unidas) o esporte da paz, mas por quê? Bem, a principal razão é por não ter nenhum

contato físico entre os participantes mas também tem algumas outras peculiaridades, como não ter

campo adversário podendo pontuar em qualquer um dos dois lados, interessante não é!?

https://orientation.smu.edu.sg/vivace/explore/sportstopia/ball-sports/smu-tchoukball


ATIVIDADE 1 - Na quadra de Tchoukball tem dois quadro de remissão um em cada lado, o objetivo é

arremessar a bola no quadro para que ela retorne e toque no chão, assim funciona a pontuação,

podendo a outra equipe segurar a bola no rebote evitando a pontuação. O quadro não é muito

grande como vimos na imagem, deste modo é importante termos uma boa pontaria. Que tal

praticarmos!? Pegue objetos que possam servir de alvo e faça uma bola de meia ou algum outro

objeto que possa arremessar, assim podemos evitar acidentes, ok!? Marque abaixo quantos

lançamentos você fez e quantas vezes acertou o alvo.

LANÇAMENTOS ACERTOS

Fonte própria.

ATIVIDADE 2 - Um dos principais fundamentos do Tchoukball é o passe, vamos praticar!? Chame um

amigo ou uma amiga e com as mãos jogue a bola de meia para o/a colega, a cada arremesso dê um

passo para trás para aumentar a dificuldade e vá o mais longe que conseguir.

SUGESTÃO BRINCANTE: Descobrimos um esporte novo hoje, que tal pesquisarmos e tentarmos

encontrar mais informações sobre o Tchoukball!?

Até a próxima atividade!!


