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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Esportes. 

Objetos do conhecimento: Esportes Paralímpicos. 

 

Boliche 

 

O Boliche é um esporte muito antigo e chegou, a fim de inovar o entretenimento. Sua origem é 

milenar, conta-se que foram encontradas em tumbas egípcias, pinos e bolas de um jogo de boliche 

primitivo.  

O boliche pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Pode-se jogar boliche tanto como 

lazer, entre amigos e familiares, como esporte em grandes competições nacionais e internacionais, 

podendo ser jogado durante toda a vida, sempre com a possibilidade de obter bons resultados. 

 

Regras 

 

 O jogo de boliche é composto de dez lances. Em cada um deles, todo jogador tem direito a 

dois arremessos por vez, a menos que consiga derrubar todos os pinos na primeira jogada, 

conseguindo um strike. Nesse caso, ele não pode arremessar a segunda bola. 

 Se o jogador derrubar todos os pinos no primeiro arremesso ele faz um strike; mas se 

derrubar na segunda vez todos os pinos que restaram de pé da primeira jogada, ele faz um 

spare.  

 Nos jogos oficiais, uma disputa de boliche ocorre simultaneamente em duas pistas. Cinco 

jogadas, ou frames, são disputadas em uma pista e cinco em outra.  

 Se o jogador fizer um strike no décimo lance, ganha duas bolas extras; se fizer um spare, 

ganha uma. 

 

Você sabia? 

O Boliche ainda não é um esporte Olímpico, porém no ano de 2019 o Boliche entrou na restrita 

lista dos oito esportes candidatos aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.  

Fonte: olimpiadatododia.com.br/paralimpicos | Acesso em 03/07/2020. 

  

http://tokyo2020.jp/en/news/index.php?mode=page&id=1381
http://tokyo2020.jp/en/
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Boliche Paralímpico 

 

No dia 27 de junho de 2019, o boliche tornou-

se um esporte oficialmente reconhecido pelo 

Comitê Paralímpico Internacional. A entidade 

máxima do boliche internacional, a World 

Bowling recebeu o status de Federação 

Internacional.  

É claro que os dirigentes, e toda a comunidade 

envolvida com o boliche estão muito felizes com 

essa ocasião tão importante. Inclusive porque 

engloba a acessibilidade do esporte e fornece reconhecimento e capacitação para este setor. Sendo 

a acessibilidade uma das principais características distintivas do boliche, a World Bowling tem uma 

comunidade próspera de participantes e atletas com deficiência. 

Fonte: boliche.com | Acesso em 02/07/2020 

 

1- Quando o boliche foi oficialmente reconhecido pelo Comitê Paralímpico Internacional? 

  

  

 
 

2- Como são chamadas as jogadas em que se consegue derrubar todos os pinos nas primeiras 

e segundas tentativas? 

  

  

 
 

3- Vamos praticar o boliche de uma forma adaptada: o boliche para cego? Convide seus 

familiares para jogar com você.  

 

Materiais necessários: 

 Bolinha de meia 

 Garrafas plásticas  

 Uma venda ou tecido para vendar os olhos. 

 Você também precisará de um guia, ou seja, outra pessoa para direcionar suas jogadas.  

https://twitter.com/i/web/status/1144266707227295745
https://twitter.com/i/web/status/1144266707227295745


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Como jogar: 

 Posicione as garrafas como no modelo abaixo: 

 

Fonte: Freepik.com | Acesso em 03/07/2020 

 

 Agora é só jogar a bolinha com o objetivo de derrubar as garrafas.  

 Você também pode colocar pontuação nas garrafas, para ficar mais desafiador.  

 

4- Vamos praticar outra forma adaptada de boliche: o boliche de cabeça? Convide seus 

familiares para ajudar na confecção desse jogo.  

 

Materiais necessários: 

 Bolinhas de meia. 

 Meia-calça. 

 Copos plásticos e frascos de embalagens. 

 

Passo a Passo: 

a) Coloque a bola dentro da meia, conforme a imagem abaixo: 

  

Fonte: Youtube.com | Acesso em 16/06/2020 
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b) Após colocar a bolinha dentro da meia amarre na cabeça, espalhe os copos ou as 

embalagens plásticas no chão em linha ou espalhados. 

  

Fonte: Youtube.com | Acesso em 16/06/2020 

 

c) Vista a meia na cabeça e tente derrubar os objetos apenas movimentando a cabeça. 

 

Fonte: Imagem Ilustrativa 

 

d) Faça mais de uma meia para a cabeça e crie uma pequena competição com seus 

familiares. 

https://www.youtube.com/
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Fonte: dioceseofnewark.org | Acesso em 17/06/2020 


