
 

 

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Nome:  Data:  /  /2022 

Unidade Escolar:  Ano: 6° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento:  Esportes e paradesporto de marca; Esporte de precisão. 

Habilidade: 
(GO-EF06EF03): Vivenciar e fruir diversas modalidades esportivas e paradesportivas de marca, de 

precisão, de parede, de rede, de invasão, de campo/taco, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo. 

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

pouco mais. Na aula passada vimos um pouco da história do basquetebol, na aula de hoje iremos 

realizar algumas atividades dessa modalidade na prática. Vamos conferir? 

 
 

Fonte da imagem:https://servicos2.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=13343, acesso em: 27/01/2022. 
 
 

https://servicos2.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=13343


 

 

Para as atividades a seguir vamos precisar de uma bola de basquetebol e um espaço adequado para 

fazermos nossos exercícios. 

 

ATIVIDADE 1 - Essa primeira atividade será para ganharmos intimidade com a bola. Para começar, 

segure a bola com as duas mãos (caso não tenha a bola de basquete use outra bola ou qualquer objeto 

que seja esférico e com tamanho semslhante), sinta o peso e as dimensões dela. Passe ela em volta da 

cintura, por entre as pernas, sem quicar ou deixar a bola cair, como sugere a figura abaixo. Em seguida 

iremos apenas quicar a bola, primeiramente iremos fazer esse exercício parado, quicando a bola e 

trocando de mãos. O segundo passo será quicar a bola em movimento, andando pelo espaço sem 

qualquer direção, apenas andando. 

 Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=5uzQ0gQzXSE, acesso em: 28/01/2022. 

 
 
 
ATIVIDADE 2 - Agora que já temos algum domínio, e sabemos quicar a bola, vamos para o terceiro 

passo, que será a corrida com o quique de bola. 

a) Vamos demarcar um trajeto, pode ser uma distância de uns cinco metros mais ou menos, e a 

proposta é ir andando e quicando a bola e voltar correndo e quicando a bola. 

 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Com o treinamento, nossas práticas esportivas são aprimoradas, então vamos 

lá treinar mais um pouco? 

 

Até a próxima atividade! 

https://www.youtube.com/watch?v=5uzQ0gQzXSE
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