
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 9º Ano

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esportes/ Conceito e Valores.

Habilidade:

(GO-EF09EF02) Praticar esportes de marca, precisão, invasão, rede, parede, campo e taco.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para

aprenderem um pouco mais. Hoje continuaremos nossa jornada pelos esportes de precisão, bora

lá!

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/33073378501249797/ acesso em:05/04/2021

https://br.pinterest.com/pin/33073378501249797/


Praticando o esporte de precisão

Os esportes de precisão, assim como o atletismo, são demonstrações das nossas capacidades

físicas desenvolvidas historicamente. Nos esportes de precisão, temos o objetivo de: arremessar,

bater ou lançar determinado objeto de modo a acertar um alvo específico, que pode ser fixo ou

móvel. Na história da humanidade utilizamos a precisão em diversas situações, ela faz parte do

nosso desenvolvimento.

Atividade 1- Acertando o  alvo

Para esta atividade precisaremos de uma bola de meia, duas garrafas pets grandes e, claro, um

espaço onde poderemos praticar nossa precisão.

Tidymure (etnia Pareci) – Esta é uma atividade de precisão, não é o esporte propriamente dito

mas tem o objetivo em comum. Esta atividade de origem indígena é realizada em duplas ou equipe,

aqui podemos adaptá-la para nossa realidade; se puder, convide alguém para jogar com você; se

estiver sozinho/a, adapte. O jogo original consiste em derrubar as varetas de bambu utilizando

frutas. Esse jogo lembra um esporte de precisão muito conhecido, o boliche, vocês conhecem?

Lembram-se como é? Hoje tentaremos adaptar essa atividade.

1- Para realizarmos o jogo precisaremos de um espaço que seja retangular; como faremos uma

adaptação, o espaço pode ser curto; porém, quanto maior a distância, maior o desafio.

2- No lugar das varetas de bambu, utilizaremos duas garrafas pets, colocaremos um pouco de

água para que o vento não as derrube;

3- No lugar da fruta, faremos uma bola pequena, utilizando fita e papel; outra opção é fazer

uma bola utilizando meias; se você tiver outra bola pequena pode utilizar também.

Fonte imagem: http://ursasentada.blogspot.com/2005/11/ndios-parecis-jogos-fonte-tidymure.html

http://ursasentada.blogspot.com/2005/11/ndios-parecis-jogos-fonte-tidymure.html


Agora que já conseguimos o espaço e os materiais necessários, aprenderemos as regras:

1- Posicionaremos as garrafas pets uma do lado da outra na distância de (1 metro); depois de

posicionadas definiremos o lugar do arremesso; marque uma linha, tente ir o mais distante possível

do alvo e, claro, podemos ir modificando a distância na medida que treinamos nossa capacidade de

arremesso e acerto no alvo.

2- Os lançamentos devem ser realizados simultaneamente pelas duas pessoas; se estiver

sozinho/a, tente acertar um alvo de cada vez; a bola deverá ir rolando pelo chão tentando atingir o

alvo.

3- Cada vez que o alvo for atingido você poderá aumentar a distância em dois passos.

SUGESTÃO: Se possível, faça mais pesquisas sobre outras atividades de precisão, acrescente mais

fontes e informações aos seus estudos!!!

Até a próxima atividade!!!


