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Tema Genérico do Plano de Aula: 

ESPORTES 

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

 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. 

Objetos de Conhecimento 

 Esporte de invasão: Handebol 

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

 (EF67EF06) – Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações (profissional e 

comunitário/lazer). 

 (EF89EF03) – Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, 
invasão e combate como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 
 Bola confeccionada na segunda semana de Handebol; 

 Material reciclável como caixas, garrafa, e outros, para servir de alvo; 

Aplicação/Fixação(exercícios) 

Após a aprendizagem do arremesso, vamos dar continuidade com ele, mas agora iremos 
acrescentar o ritmo trifásico ou como conhecemos o famoso ‘três passos’. Pegue a bola que 
confeccionamos por vocês e vamos para as atividades: 
 

 AULA 1: Procure um local da sua casa onde você tenha espaço suficiente para realizar este 
movimento.  De maneira geral podemos descrever este movimento da seguinte forma. Para o 
jogador destro (que arremessa com braço direito) realize a seguinte sequência: esquerda, 
direita, e salte sobre a perna esquerda; e o canhoto realize a sequência: direita, esquerda, e 
salte sobre a perna direita, sempre lembrando a contagem de 3 passos. 
Então a sugestão para a nossa aula hoje é que se desenhe no chão, ou coloque algum objeto 
que possa demarcar estes três passos. Treine das duas maneiras, com seu lado dominante, 
em seguida com o outro, no mínimo 10 vezes para cada lado. 

 



 
Para facilitar um pouco deixamos aqui o link com um vídeo que vai ajuda. 
https://www.youtube.com/watch?v=knAbpfxxtS8 

 

 AULA 2: Nesta aula vamos realizar um deslocamento repetindo os 3 passos que aprendemos 
na aula anterior. Mas agora com a bola em mão ao final dos 3 passos vocês irão realizar o 
arremesso desta bola em algum alvo elaborado por vocês (parede, muro, caixa) 10 vezes 
com o braço direito e 10 vezes com o braço esquerdo. 
 

 AULA 3: Para esta aula vamos aumentar a distância do nosso alvo. Iniciaremos com os 3 
passos, mas ao final dele, antes do arremesso vamos fazer uma suspenção (elevando seu 
corpo com um salto) não havendo mais nenhum contato com o solo, até o fim do arremesso.   

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8WjFhbqKJVo 

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

 Lembre-se de guardar o material para utilizar nas próximas semanas. 

Síntese/Avaliação 
 Anote em seu caderno de Educação Física: 
 Você conseguiu realizar e aprender o movimento “ritmo trifásico”? 
 Você teve dificuldade em realizar o ritmo trifásico (três passos)? 

 Em qual atividade você sentiu mais dificuldade e qual foi o mais fácil de realizar 

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. 
 Portal do professor – MEC. 
 Kit Esporte handebol – Inteligência editorial. 
 Plataforma on-line Youtube 
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