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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 
 

 

ATENÇÃO! 
 

 Senhores responsáveis, 

 Para que esta atividade dê certo, o aluno não poderá ter acesso ao material abaixo. 

Por favor, leia as dicas a seguir para que ele tente descobrir qual é o esporte. 

 

CAÇA PALAVRA ESPORTIVA 

 

  Materiais Necessários: 

  - Papel 

  - Caneta  

  - Durex/ Fita adesiva  

 

ESPORTE 1: 

 

1) O saque é feito do fundo da quadra; 

 

2) Participam do jogo: 2 oponentes, ou 2 duplas de oponentes, podendo ser mistas ou não 

(mistas: homens e mulheres jogam entre si); 

 

3) O campo pode ser de terra batida, piso sintético ou grama; 

 

4) O suíço Roger Federer é o maior vencedor de torneios, somando 18 conquistas; 

 

5) Bola, raquete e rede são necessários para a realização do jogo. 

 

Resposta: Tênis 
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ESPORTE 2 

 

1) É uma modalidade desportiva criada pelo alemão Karl Schelenz, em 1919; 

 

2) É um esporte olímpico desde 1972 na modalidade quadra; 

 

3) Possui 7 atletas para cada time, totalizando 14 atletas; 

 

4) Esporte praticado com as mãos; 

 

5) Cada jogador pode ficar com a bola nas mãos no máximo 3 segundos e o principal objetivo do 

jogo é fazer gols. 

 

Resposta: Handball 

 

ESPORTE 3: 

 

1) Esporte que teve sua origem nos Estados Unidos em 1891; 

 

2) É um esporte coletivo e disputado em quadra; 

 

3) O tempo do jogo oficial é de 40 minutos sendo dividido em 4 períodos de 10 minutos cada; 

 

4) Oscar Schmidt e a rainha Hortência, são os principais ídolos brasileiros neste esporte; 

 

5) O jogo é realizado com as mãos e tem como objetivo acertar a bola dentro da cesta.                             

 

Resposta: Basquete 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR: 

Material necessário para a próxima aula (06/11): 

 - Fita adesiva ou giz;  

- 2 tampinhas de garrafa pet. 


