
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 5° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Esporte/ Esporte de marca.

Habilidades:

(GO-EF05EF05) Vivenciar, fruir e analisar 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 e pelo

protagonismo.

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

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Na aula de hoje vamos continuar a aprender sobre os esportes, mais precisamente sobre os

esportes de marca, você sabe quais são? O que é?

Fonte: https://correio.rac.com.br/2017/09/esportes/493196-estreia-atletismo-paradesportivo.html acesso em: 25/08/2021.

Esportes de marca e o atletismo

Quem é melhor e quem é pior? Quem consegue ser mais rápido, mais alto e mais forte?

Quais os limites das nossas capacidades físicas e será que sempre buscaremos superá-las? Essas

perguntas expressam um pouco do que são os esportes de marca; eles fazem parte da nossa cultura

e da relação que temos com o mundo.

https://correio.rac.com.br/2017/09/esportes/493196-estreia-atletismo-paradesportivo.html


O Atletismo é uma palavra que vem do grego “áthlos”, que significa “luta, combate em jogos,

competição”. Atleta é aquele que combatia nos jogos solenes da Grécia e Roma antigas. Em latim,

“atleta” é “lutador”. O atletismo em sua essência é competitivo e busca por melhores resultados.

Em suma, podemos classificar o atletismo como um conjunto de esportes de marca porque eles se

caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos, ou seja, marca.

O Atletismo é formado por três modalidades: corridas, saltos e lançamentos.

ATIVIDADE 1 - Agora que já temos uma ideia do que são os esportes de marca e o atletismo, vamos

para a vivência. 100 metros rasos é a modalidade olímpica de corrida mais curta; para essa vivência,

escolha um ponto de partida e de chegada, não precisa ser 100 metros, só o suficiente para poder

testar sua velocidade; do ponto de partida até a chegada corra 5x, descansando entre as corridas;

não se esqueça de beber água, se necessário. Marque em um cronômetro quanto tempo você levou

em cada corrida; caso não tenha um, peça para alguém contar o tempo.

Tempo

Corrida 1

Corrida 2

Corrida 3

Corrida 4

Corrida 5

ATIVIDADE 2 - Agora que já vivenciamos, que tal refletirmos um pouco!? Como se sentiu antes de

correr? Estava animado/a? Cansado/a? Com preguiça? E como se sentiu depois de correr? Ficou

ofegante? Orgulhoso/a? Empolgado/a? Reflita um pouco e escreva aqui embaixo como se sentiu.



ATIVIDADE 3 - Agora, relate por meio de um desenho como se sentiu antes e depois de correr.

SUGESTÃO BRINCANTE: Corra um pouco todo dia, é muito prazeroso; no começo pode parecer

difícil, mas com o tempo aprendemos a gostar.

Até a próxima atividade!!


