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Educação Física  

 

Unidade temática: Esportes. 

Objeto do conhecimento: Jogos pré-desportivos de rede e parede de invasão. 

 

Minigolfe 

 

A palavra golfe tem origem inglesa da palavra “golf”, que, por sua vez, 

provém do alemão kolbe, que significa taco. 

O minigolfe é um desporto de origem britânica que surgiu como 

alternativa ao golfe, sendo mais acessível. Os princípios gerais do 

minigolfe consistem em arremessar uma bola por ação de um taco a 

partir de uma marca de saída, para que essa se desloque e ultrapasse 

um obstáculo ou série de obstáculos e pare num pequeno buraco. O 

objetivo principal é a colocação da bola no buraco com o mínimo de 

tacadas possível. A pista é formada pela junção de elementos como 

obstáculo ou série de obstáculos, marca de saída e buraco. 

Texto: Brainly.com | Acesso em 02/06/2020 

Imagem: Freepik.com.br | Acesso em 01/02/2020 

 

Após a leitura, responda: 

 

1- Qual é o significado de taco em alemão? Circule a alternativa correta. 

a) Dolbe  

b) Kolbe  

c) Volbe  

d) Lolb 

 

 

2- De acordo com o texto, qual é a origem do minigolfe? Circule a alternativa correta. 

a) Brasileira  

b) Inglesa  

c) Britânica 

d) Francesa 
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3- Com a ajuda de um adulto, vamos criar nosso Minigolfe. 

 

Materiais necessários: 

 
 

   

Bola de 

desodorante 

Cabo de 

vassoura 

Caixa de 

papelão 
Barbante Tesoura 

Fonte: Freepik.com.br | Acesso em 21/05/2020 

 

Passo a passo: 

 

1. Peça para um adulto cortar o cabo de vassoura. Se possível, deixe-o com aproximadamente 60 

cm de comprimento para ser o cabo do taco. Caso não seja possível o corte do cabo, você pode 

usá-lo inteiro mesmo. 

 

2. Em seguida, use outro pedaço de madeira retangular de mais ou menos 5 cm x 3 cm ou um 

pedaço de papelão bem firme do mesmo tamanho. 

 

3. Amarre o retalho de madeira ou papelão em uma das extremidades do cabo (como no modelo 

abaixo). O taco está pronto. 

 

Imagem ilustrativa 
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4. Pegue a caixa de papelão e recorte pequenas portas na parte de cima e vire de cabeça para 

baixo, criando pequenas entradas. Em seguida, escreva pontuações nelas como no exemplo da 

imagem a seguir. 

 

 

Fonte: escolasdobem.com | Acesso em 21/05/2020 

 

Como jogar: 

 

1. Mantenha uma distância de aproximadamente 2 metros da caixa e coloque a bolinha de 

desodorante no chão. 

 

2. Com o taco, tente acertar a bolinhas nas entradas com pontuação que você fez na caixa. 

 

3. Caso esteja muito fácil, você pode tornar a atividade mais desafiadora, se distanciando ainda 

mais da caixa. 

 

 

Curiosidade  

 

No estado de São Paulo, há um projeto chamado Golfe Nota Dez, financiado pela Federação 

Paulista de Golfe. Este projeto em parceria com as prefeituras municipais atende escolas públicas 

para tornar a modalidade mais conhecida entre as crianças.  

Na primeira fase do atendimento, o projeto leva o golfe para a escola, e na segunda fase, os 

alunos vão para um campo de golfe oficial. Não é incrível? 

Para saber mais, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=oHmFe4H47rA&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHmFe4H47rA&feature=emb_logo

