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Educação Física  

 

Unidade temática: Esportes. 

Objetos do conhecimento: Práticas lúdicas esportivas de marca e precisão. 

 

Brincadeiras de taco 

  

Ilustração: Freepik.com 

 

Na atividade anterior conhecemos as descendências do Taco e agora vamos experimentar outras 

formas de praticar jogos com taco. 

 

 

Ilustração: portaldoprofessor.mec.gov.br 

Bete alta 

Bete alta é uma brincadeira de rua bastante conhecida em 

várias regiões brasileiras. Mesmo com o sucesso nas ruas, o 

crescimento do número de carros e consequentemente 

movimentação nas ruas, fez com que o jogo logo sofresse 

algumas adaptações para os ambientes menores, como o da 

escola.  

O objetivo principal do jogo é rebater a bola lançada pelo 

jogador adversário, sendo que durante o tempo em que o 

adversário corre atrás da bola, a dupla que rebateu deve 

cruzar os betes, também chamados de taco ou remos, no 

centro do campo, fazendo assim um ponto cada vez que 

cruzam os tacos.  
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Ilustração: urbabrrush.net 

Gateball 

As regras parecem simples, mas por ser um jogo de equipe, 

são bastante rigorosas. Em princípio, basta acertar a bola 

com um taco e passá-la por três traves, cada uma com 22 

centímetros de largura. Cada jogador ganha um ponto pela 

passagem da bola na trave e dois quando acerta no pino 

central. 

Por ser um jogo leve, com um desgaste físico moderado, 

gateball é indicado para pessoas de qualquer idade e sexo. 

Fonte: culturajaponesa.com.br acesso em 17/07/2020 

 

 

Curiosidade 

 

Apesar de sua origem Japonesa, o bairro do Jabaquara, na Zona Sul de 

São Paulo, abriga o maior estádio exclusivo de Gateball do mundo. 

 

 

 

1- De acordo com o texto, em quais atividades esportivas é utilizado o taco?  

  

  

  

  

 

 

2- Analisando a prática dos jogos de taco, quais são as partes do corpo que mais se 

movimentam durante os jogos. 

 

a) Cabeça e pescoço. 

b) Joelhos e coluna vertebral. 

c) Braços e mãos. 

d) Pés e dedos. 

  

http://www.culturajaponesa.com.br/
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3- Assinale a frase correta acerca do jogo Bete Alta: 

 

a) O objetivo principal do jogo é rebater a bola sacada pelo jogador adversário, sendo que 

durante o tempo em que o adversário corre atrás da bola, a dupla que rebateu deve cruzar 

os betes, também chamados de cestas ou remos, no centro do campo, fazendo assim um 

ponto cada vez que cruzam os tacos.  

 

b) O objetivo principal do jogo é receber a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que 

durante o tempo em que o adversário corre atrás da bola, a dupla que rebateu não pode 

cruzar os betes, também chamados de taco ou remos, no centro do campo, fazendo assim 

um ponto cada vez que não cruzam os tacos.  

 

c) O objetivo principal do jogo é rebater a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que 

durante o tempo em que o adversário corre atrás da bola, a dupla que rebateu deve cruzar 

os betes, também chamados de taco ou remos, no centro do campo, fazendo assim um 

ponto cada vez que cruzam os tacos.  

 

 

4- Vamos praticar o jogo Gateball de forma adaptada?  

Convide seus familiares para participar com você e se possível, assista o vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=ZHfVlBg_Foo 

 

Materiais necessários: 

 Bola de meia ou tampinha de garrafa pet; 

 Copos plásticos; 

 Folhas de sulfite; 

 Um pedaço de pau ou cabo de vassoura. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHfVlBg_Foo
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Como jogar: 

 Inicialmente, monte os gates (pequenas traves) no chão, usando dois copos e um pedaço 

de papel colado na parte de cima. Veja o exemplo: 

 

Fonte: Youtube.com acesso em 15/07/2020 

 Em seguida, coloque a bolinha de meia ou tampinhas de garrafa no chão e tente passar por 

todos os “gates” com o menor número de tacadas possível. Lembre-se que o taco é o cabo 

de vassoura ou pedaço de pau. 

 

Fonte: Youtube.com acesso em 15/07/2020 

 Observe a tabela de pontuações: 

Tentativas Pontuações 

1º tentativa de passar no gate 10 

2º tentativa de passar no gate 9 

3º tentativa de passar no gate 8 

4º tentativa de passar no gate 7 

5º tentativa de passar no gate 6 

6º tentativa de passar no gate 5 

7º tentativa de passar no gate 4 

8º tentativa de passar no gate 3 

9º tentativa de passar no gate 2 

10º tentativa de passar no gate ou mais 1 
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 Crie um desafio com seus familiares e marque as pontuações na tabela abaixo. 

 

Jogador 1 Jogador 2 Jogador 3 

   

   

   

   

 

 Ao final, some as pontuações e registre o nome do vencedor de Gateball adaptado:  

  


