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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 6 

 

Unidade Temática: Esporte. 

Objetos do Conhecimento: Práticas Lúdicas esportivas de marca e precisão. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Na atividade anterior, aprendemos que a bola é um objeto existente há muito tempo e que 

ela faz parte de vários esportes como o futebol, o basquete, o vôlei, o tênis, entre outros. Agora, 

vamos observar como nos comportamos na condução da bola. 

 

Condução de Bola 
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A condução de bola é a forma mais indicada e de maior aplicabilidade em como se 

movimentar após ter a bola em seu poder, ou seja, é o movimento que se faz levando a bola sob 

seu domínio. 

Por exemplo, quando estamos brincando de futebol, a condução da bola é como corremos 

com ela pelo campo, tendo o domínio e podendo chutar e direcionar para onde devemos ir com ela.  

Já no basquete, a condução da bola (conhecida como drible) é quando o jogador impulsiona 

a bola ao solo, recebe novamente sem retê-la, ao mesmo tempo em que se desloca pela quadra. 
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1- Vamos realizar uma experiência de condução de bola? Com o auxílio de uma bola ou bola 

de meia, faças as seguintes atividades. 

a) Para iniciar, separe um espaço de sua casa para a atividade em que você possa se 

locomover com a bola. 

b) Em seguida, coloque sua bola ou bola de meia no chão e, sem olhar para ela, tente se 

deslocar para o espaço, levando-a de um lado para o outro. 

c) Em seguida, imagine que à sua frente existem jogadores do time adversário, e, sem 

olhar a bola, faça desvios para o lado direito e para o lado esquerdo. 

d) Agora, em círculos, conduza a bola como se estivesse em um grande círculo, mas sem 

olhar para ela. 

e) Por fim, pegue a sua bola e, de olhos fechados, jogue-a para cima, tentando pegá-la 

novamente. 

f) Repita cada uma das atividades propostas mais uma vez. 

 

 

2- Depois de realizar a prática com a bola, escreva qual atividade foi mais difícil de realizar. 

  

  

  

  

 

3- Qual dos sentidos não utilizamos para a realização da prática? Foi mais fácil ou mais difícil 

que a prática normal? 

  

  

  

  

 

4- Além da visão, o que o corpo precisa fazer para que aconteça a condução da bola? 

  

  

  

  

  


