
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 5° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Lutas / Lutas do contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de 

matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais 

práticas corporais. 

 

 

 

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

 

Hoje iremos iniciar mais uma jornada de aprendizagens sobre uma temática que é abordada na 

Educação Física da escola. As LUTAS.  

 

            

 

  



  

 

 

As lutas estão e são parte da história da humanidade há muito tempo. Em várias culturas e 

partes do mundo existem registros de lutas e atividades de combate. Em cada período da história 

as lutas tiveram suas características e finalidades. Hoje em dia as lutas estão em espaços de lazer 

e nos esportes. Nas ruas encontramos as brigas. Falaremos mais adiante dessa diferença, entre 

lutas e brigas.  

           

 

 ATIVIDADE 1 – Você provavelmente já deve ter conhecido alguma luta. Visto na televisão, ou até 

mesmo praticado alguma. E se não conhece, não tem problema, vamos conhecer juntos!!! Abaixo, 

cite duas lutas que você conhece, pesquise sua origem e características.   
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ATIVIDADE 2 - Escolha duas lutas da imagem abaixo, diferentes das que você colocou na ATIVIDADE 

1; pesquise sua origem e características.  

 

Fonte imagem: https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-grupo-do-vetor-de-silhueta-dos-povos-das-artes-

marciais-isolada-no-fundo-branco-image74655228 
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_________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 3 - Você já ouviu falar em Valores Humanos? Os valores humanos podem ser definidos 

como os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação 

de sua consciência e da maneira como vive e se relaciona na sociedade. 

Os valores humanos funcionam como normas de conduta que podem determinar decisões 

importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. São os valores 

cultivados por uma pessoa que vão basear suas decisões e demonstrar ao mundo quais os princípios 

que regem sua vida. 

Assim, os valores humanos estão sempre sendo expressos em nossas condutas e comportamentos, 

mesmo que às vezes sem ter consciência. Nas lutas, os valores são importantíssimos de serem 

observados e praticados, evitando confundirmos luta com briga. Respeito, honestidade, empatia, 

senso de justiça, solidariedade, coragem são exemplos de valores humanos.  

Cite dois valores humanos que você conhece e que são importantes na sua vida.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE - Convide alguém da sua casa ou 

que nesses tempos de pandemia visite a sua casa a jogar 

Adedonha (você conhece esse jogo?). Coloque como 

categoria no jogo, LUTAS e VALORES HUMANOS. Será uma 

forma divertida de ampliar seu conhecimento sobre essas 

duas temáticas.  

 


