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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Esportes. 

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

 

Hóquei 

 

Nas aulas anteriores, conhecemos o interessante mundo das práticas esportivas com o taco e hoje 

vamos conhecer mais uma delas, o hóquei. O hóquei é praticado em pistas de gelo, ou na grama, 

no qual os jogadores deslizam sobre patins e carregam um taco, com o qual conduzem um disco 

em direção ao gol. 

 

Hóquei no gelo 

 

O hóquei no gelo é praticado em pistas de gelo com temperatura 

de menos 10°C ou com gelo especial. Cada time tem 6 jogadores, 

e o objetivo é levar o disco até gol. Para isso, é usado um taco em 

forma de L. Cada partida tem 3 tempos de 20 minutos, com 

intervalos de 15 minutos. O cronômetro para quando o disco não 

está em jogo, nos casos de cobrança de faltas, nas discussões, 

comemorações após cada gol ou outro imprevisto qualquer. 

Fonte: Freepik.com Acesso em 21/07/2020 

Hóquei em campo 

 

É praticado por dois times com 11 jogadores cada um. Uma partida é 

dividida em dois tempos de 35 minutos, com intervalo de 10 minutos 

entre elas. O jogo é praticado em um campo de grama. Conduzindo a 

bola com o taco, o objetivo do hóquei no campo é tentar marcar o 

maior número de gols possíveis. A bola utilizada é feita de plástico. 

 

 

 

Fonte: Freepik.com Acesso em 21/07/2020 

Fonte: infoescola.com | Adaptado por Glaucie Pereira. 
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Você sabia? 

- Charles Miller, o “pai” do futebol brasileiro, praticava hóquei sobre grama na Inglaterra. Alguns 

estudiosos também o apontam como um dos introdutores do esporte no Brasil. 

- Em 2012, o Brasil participou pela primeira vez de uma competição da Federação Internacional 

de Hóquei (FIH), o pré-olímpico de Londres, no Japão. 

 

Fonte: cob.org Acesso em 21/07/2020 

 

1- Observe as imagens abaixo e circule a classificação correta para o Hóquei. 

 

A) Esporte de precisão. B) Esporte de combate. 

  

  

C) Esporte de taco. D) Esporte de rede/parede. 
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2- Existem dois tipos de hóqueis, assinale com um (X) qual alternativa correta.  

a) Piscina e lago. 

b) Quadra e campo. 

c) Campo e gelo. 

d) Tatame e campo.  

 

 

3- Vamos praticar? De forma adaptada, vamos jogar hóquei de casa. Se for possível, acesse 

o vídeo disponível em link abaixo: https://youtu.be/FBiK2PXyur4 

 

Materiais necessários: 

 Cabo de vassoura; 

 Papelão; 

 Garrafas pet; 

 Fita adesiva; 

 Tampinhas de garrafas pet. 

 

Como fazer: 

a) Pegue um pequeno pedaço de papelão e cole com fita adesiva na ponta do cabo de 

vassoura. 

 

Imagem ilustrativa 

 

b) Em seguida, coloque as garrafas plásticas espalhadas pelo espaço onde você poderá 

jogar. Faça duas traves com as garrafas plásticas. 

c) A tampinha será o disco de hóquei. A ideia é levar a tampinha com o taco passando por 

todos os espaços, passando pelas garrafas espalhadas e acertar o gol. 

https://youtu.be/FBiK2PXyur4

