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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Esportes. 

Objetos do conhecimento: Jogos pré-desportivos de campo e taco e de invasão. 

 

Taco 

 

O jogo de taco, também conhecido como bete, bets, tacobol, bets-lombo, taco ou bete-ombro, é 

um esporte que descende do críquete. O objetivo principal do jogo para a equipe rebatedora é fazer 

pontos cruzando os tacos no meio do campo, enquanto para a equipe lançadora é tentar derrubar 

um dos alvos da equipe adversária, assim trocando de posição com a equipe lançadora. 

Existem várias versões sobre a origem do taco. Uma é que o jogo foi criado por jangadeiros no 

Brasil durante o século XVIII; outra é que ele era praticado por ingleses da companhia das índias 

ocidentais, que jogavam críquete nos porões do navio durante a viagem de trava dos oceanos.  

Uma possível origem do nome betes seria quando a expressão "at bat". Para "bente-altas", como é 

chamado em partes de Minas Gerais, a expressão seria derivada de "bat's out". 

 

 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br acesso em 09/06/2020 

 

1- Assinale apenas os outros nomes do jogo do taco encontrados abaixo: 

(     ) Bete (     ) Bete-ombro 

(     ) Bets (     ) Tacoplay 

(     ) Bate-ombro (     ) Tacobol 

(     ) Bets-lombo (     ) Bate-lombo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADquete
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2- O jogo Taco é descendente de qual esporte?    

  

  

  

 

 

3- Qual o objetivo do jogo do Taco? 

  

  

  

  

 

 

4- Com a ajuda de um adulto, vamos fazer nosso jogo do taco. 

 

MATERIAL: 

 
   

Bolinha de tênis (podendo 

ser uma bola de borracha 

com o mesmo tamanho da 

bola de tênis). 

Garrafa pet ou 3 ripas e 

madeira 

Tacos de madeira planos, 

70 ou 80 cm. 

Fonte: freepik.com Acesso em 10/06/2020 

 

Regras 

 

 A dupla de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo do lado oposto do campo, por meio 

do lançamento da bola. Ao conseguir derrubar o alvo adversário, alternam-se os papéis, os 

lançadores tornam-se rebatedores, conquistando a oportunidade de pontuar, e os 

rebatedores tornam-se lançadores.  
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 Enquanto um rebatedor mantiver o taco encostado na área da base, a base está "protegida", 

impedindo o lançador que está atrás da base de derrubar este alvo. Tirar o taco da área da 

base enquanto a bola não for arremessada permite que o lançador derrube o alvo de seu 

próprio lado do campo usando a bola.  

 Quando os lançadores derrubam o alvo o jogo para e as equipes trocam os papéis. 

  

 O jogo acaba, quando uma das duplas conseguir marcar um determinado número de pontos, 

e cruzar os tacos no meio do campo. A contagem final é geralmente de 10 pontos, ou 5 

pontos para jogos mais curtos. Em algumas regiões, cada ponto ou corrida equivale a 2 ou 

10 pontos e a pontuação necessária para a vitória sobe para 12 ou 24 e até 100 pontos. 

 Você pode tirar o taco do chão. Para isso é necessário pedir licença para realizar essa ação.  

 Quando o jogador pegar a bola no alto sem ela quicar no chão, os adversários perdem o 

taco ou perdem o jogo (dependendo das regras combinadas). 

 Regra da Vitória: A regra consiste em pegar a bola rebatida no ar e dá vitória automática à 

dupla de lançadores. 
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 Se a bola rebatida cair em local de difícil acesso (pátio de prédio com portão trancado ou 

com cachorro ou ainda terreno baldio com mato fechado), a dupla de rebatedores só poderá 

marcar pontos até que a outra dupla grite "pátio" ou "bolinha perdida" e todos estejam em 

comum acordo quanto à dificuldade de acesso. Em geral, quando a bola é isolada a um local 

de difícil acesso, a dupla de rebatedores ganha pontos adicionais por causa da interrupção 

ou até mesmo decreta-se sua vitória. 

 

Fonte: curriculomais.educacao.sp acesso em 09/06/2020 

 


