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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade Temática: Esportes. 

Objetos do Conhecimento: Esportes de campo e taco, de rede/parede. 

 

Peteca - Esporte x Brincadeira. 

 

Você sabia que a peteca é uma brincadeira de matriz indígena? Além de uma brincadeira muito 

divertida, ela também é praticada como esporte, inclusive olímpico. 

Os esportes, com sua rigidez, são praticados por profissionais, atletas que se dedicam treinando e 

participando das competições muitas vezes estressantes e que tem por objetivo a vitória, enquanto 

os jogos, mesmo com suas adaptações e trazendo características semelhantes ao esporte, são 

praticados por qualquer pessoa nos momentos de lazer e têm a função de divertir, por proporcionar 

lazer e encontro com os amigos, sem a preocupação com a vitória ou derrota, embora tenha caráter 

de disputa.  

Veja no quadro abaixo as diferenças entre a brincadeira/jogo e o esporte.  

 

Peteca Jogo Esporte 

Regras 
Podem ser adaptadas pelo 

grupo 

Fixas e Oficiais, de acordo com as 

federações e confederações de Peteca 

Número de 

jogadores 
Quantos quiserem Individual ou dupla 

Espaço para jogar Qualquer espaço 

Quadra de 15m x7,5 para duplas e 

quadra de 15m x 5m individual. A 

altura da rede varia de acordo com a 

idade e sexo dos jogadores. 

Idade dos 

jogadores 
Qualquer idade 

Cada categoria tem uma faixa etária 

específica. 

Tempo de jogo 

O tempo que o grupo 

determinar ou houver 

interesse do grupo. 

A partida é definida em melhor de três 

sets, consagrando-se a equipe que 

ganhar dois sets 

Texto: Glaucie Pereira Silva 
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Se possível, assista o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wXEjjIUOCck 

 

Acesso em 15/05/2020 

 

1- De acordo com o texto, qual é a origem da Peteca? 

  

 

 

2- Liste em seu caderno três características desenvolvidas na prática da Peteca: 

Peteca - Jogo/Brincadeira Peteca - Esporte 

  

  

  

 

 

3- Vamos jogar! Chame um familiar para participar com você. Vocês precisarão de uma bolinha 

de meia. 

Jogo do Rebote 

O jogo é simples,  cada um irá arremessar a bola contra a parede e 

recuperá-la sem que ela caia no chão. Aquele que conseguir, passa para 

o próximo desafio, que pode ser jogar a bola na parede, bater uma palma 

e recupera-lá ou jogar a bola na parede , dar um giro e recupera-lá.  

Você pode criar outros desafios. 

Fonte: escolasanti.com.br – Acesso em: 06/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=wXEjjIUOCck

