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Tema Genérico do Plano de Aula: 

ESPORTES DE INVASÃO – HANDEBOL 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 

 Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e 
individual. 

 Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das 
práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultura nesse campo. 

Objetos de Conhecimento 

 Esporte de invasão: Handebol 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF67EF03) – Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, valorizando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 

 (EF67EF08) – Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando 

seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prática. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta, meio de pesquisa (celular, computador, notebook) 
 Materiais para confecção da bola, o que tiver disponível (sugestões: camisetas e meias velhas, jornal, 

garrafas pet, barbante, corda de varal, fita adesiva, cola, tesoura, etc). Se o aluno possui uma bola, poderá 
utilizá-la. 

Aplicação/Fixação(exercícios) 

 AULA 1: CONFECÇÃO DE MATERIAL – BOLA: 
Com o material que conseguir, use sua criatividade para elaborar uma bola ou o mais próximo disso. Ela pode 
ser feita de roupas velhas (camisetas, meias, retalhos), pode ser criada com uma base interna mais sólida 
(utilizando garrafa pet, coladas umas às outras, serragem, tentando deixá-la redonda, semelhante a uma bola), 
ou até mesmo com jornal ou revistas velhas. Apenas, procure criar uma bola, que seu tamanho seja maior que a 
palma da sua mão, não se preocupe com o fato de não quicar. 
 
- Lembrando que aqui estão algumas dicas, seja criativo com os materiais que você tem à disposição. Ao 
retomarmos as aulas vamos realizar uma apresentação das bolas feitas por você e seus colegas. 
  
BOLA DE MEIA OU TECIDO VELHO: Para a parte interna da bola podemos estar utilizando, serragem (que deve 
ser colocada em uma sacola plástica) tecido ou papel. Você deve ter somente muito cuidado na hora de fazer os 
nós e costurar a meia ou tecido para deixar com o formato arredondado. 
 



 Sacola plástica e jornal  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bF5dPl6h-uY 
https://www.youtube.com/watch?v=DNTs9Kqi8dw 

 
 

 AULA 2: Vamos iniciar a prática da modalidade Handebol por um de seus fundamentos, a empunhadura. Para 
isso, iremos utilizar a bola que confeccionamos na aula 1. 
Empunhando a bola com a palma da mão voltada para baixo, em um movimento rápido, solte a bola e tente 
pegá-la antes de cair no chão. Realize este movimento 20 vezes com cada mão. 
 

 Mostre-nos que você conseguiu! Peça para alguém filmar você conseguindo realizar este movimento e publique 
no seu facebook marcando seu (sua) professor (a) de Educação Física e a sua Escola. Ficaremos muito felizes! 
 

 AULA 3: Semelhante ao exercício solicitado na aula 2, lance a bola para cima e empunhe-a com uma mão 
apenas (a palma da mão deve estar voltada para frente). Realize 20 vezes com cada mão. 

 Agora com o auxílio de um familiar, um de frente para o outro, com a perna contrária à mão da empunhadura, os 
dois seguram a bola ao mesmo tempo e em um sinal combinado os dois puxam a bola. Vence quem conseguir 
ficar com a bola. Repita o exercício com a mão contrária. Execute 5 vezes com cada mão. 

 
 

 Guarde o material confeccionado nesta semana para utilizar nas próximas semanas. 

Síntese/Avaliação 

Registre em seu caderno de Educação Física: 
 Que material você utilizou para confeccionar a bola? 
 Que dificuldade você encontrou para criar a sua bola? 
 Você teve dificuldade em compreender ou realizar as atividades de empunhadura? 

Registro de Frequência 

 O caderno com as anotações será utilizado como base de frequência. 

Referencial  

 Práticas corporais – Educação Física 6º a 9º anos (editora Moderna) Ministério da Educação. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF5dPl6h-uY
https://www.youtube.com/watch?v=DNTs9Kqi8dw

