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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Esportes. 

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

 

Na aula anterior, aprendemos um pouco mais sobre o basquete, que é um jogo pré-desportivo de 

invasão, onde o objetivo é acertar a cesta adversária para marcar a pontuação.  

 

Você sabe o que é um esporte de invasão? 

Esportes de invasão são aqueles onde há disputas de uma equipe que procura ocupar a área da 

quadra defendida pelo time adversário e também marcar pontos (gols, cestas, etc.). Diversos 

esportes usam a invasão como forma de marcar pontos, por exemplo, o basquete, futebol, 

handebol, polo aquático, xadrez são os mais populares. Quanto às brincadeiras que usam a invasão 

para marcar pontos, encontramos o taco e o pique bandeira.  

 

Pique bandeira 

Que tal conhecer melhor o Pique Bandeira? 

O Pique Bandeira é um jogo tradicional que faz parte do acervo cultural brasileiro. O nome do pique 

bandeira varia de acordo com o contexto, conhecido também como "Barra Bandeira", "Rouba 

Bandeira", "Bandeira", "Bandeirinha" ou "Bimbarra" entre outros nomes dados à brincadeira pelo 

Brasil afora. 

O jogo pique bandeira é vivenciado tradicionalmente entre duas equipes, contendo o mesmo 

número de integrantes cada. Na escola, ele também pode ser usado como iniciação aos jogos pré-

desportivos de invasão. O campo de jogo varia de acordo com o número de integrantes e o local 

em que é realizado.  

 

Organização do jogo: Regras. 
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O objetivo do jogo consiste em trazer a bandeira que está sob a posse da equipe adversária. Para 

evitar que a outra equipe vença, os jogadores devem proteger as bandeiras em seus campos e 

simultaneamente tentam capturar a outra, no campo adversário. 

 
Fonte: jogostradicionais.org acesso em 14/07/2020 

 

Entretanto, algumas regras dificultam a captura da bandeira. A mais conhecida é aquela em que as 

equipes possuem o poder de congelar os adversários se eles entrarem em seu campo e tiver alguma 

parte do corpo encostada pelo time da área. Há em cada lado do campo uma área destinada as 

equipes que tentam capturar a bandeira, na qual não podem ser "congelados" pelos adversários. 

Na maioria dos casos, essa área é ao redor da bandeira almejada. 

 
Fonte: jogostradicionais.org acesso em 14/07/2020 
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Por se tratar de um jogo bastante popular, suas regras podem variar de acordo com cada região do 

Brasil.  

 

1- De acordo com o texto, o que caracteriza um esporte de invasão? 

  

  

  

  

 

 

2- Observe as imagens abaixo e circule qual delas não é um esporte de invasão. 

Fonte: Freepik.com.br acesso em 14/07/2020 

 

 

3- Vamos praticar! Convide um familiar para participar com você. Apesar de não contarmos 

com uma quadra e uma equipe para brincarmos de pique bandeira, nesta adaptação, 

poderemos vivenciar como funciona os jogos de invasão.  

A brincadeira é muito parecida com o pique bandeira, porém você só precisará de um 

adversário.  

   

Polo Aquático Xadrez Handebol 

   

    

Futebol de campo Corrida Basquete 
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Materiais necessários: 

 Dois pedaços de tecido. 

 

Como jogar: 

 Cada um dos participantes irá colocar o tecido pendurado na parte de trás da cintura.  

 

Fonte: mensagenscomamor.com acesso em 14/07/2020 

 

 Em seguida, se posicionam um de frente para o outro com a distância de um braço estendido 

no ombro. 

 A brincadeira inicia com as duas mãos apoiadas nos ombros do adversário.  

 Ao sinal de início, os dois participantes tentam pegar o tecido do outro enquanto se 

defendem. 

 


