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Esportes de precisão 
Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano: 

Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na 

comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 

Objetos de Conhecimento: 

Bocha, Boliche, Bola de Gude 
Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula: 

EF67EF07 – Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e ou 
acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 
Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

- Espaço físico: qualquer espaço em sua casa. 
- Material: Aula 1, 2 e 3: computador/celular ou material retirado na escola. 
Aplicação/Fixação: 

- Aula 1: O aluno deverá ler sobre os esportes de precisão, Bocha, Boliche e Bola de 

Gude e copiar em seu caderno o texto a seguir. 

 
BOCHA 

 
A bocha é um esporte com origem no império Romano. Com a expansão do Império, foi sendo 

difundida entre os demais povos europeus e se tornou popular, bem como tradicional, em países 

como a Itália, a França, a Espanha, a Inglaterra e Portugal. 

Pode ser jogado tanto por homens quanto mulheres, em quadras abertas ou fechadas. É um 

esporte de extremamente popularidade entre os idosos, apesar de ter certa adesão do público 

jovem. 

O objeto usado para a prática desse esporte recebe o nome do jogo, bocha. Trata-se de uma bola 
pequena de madeira ou resina sintética. 

A bocha é o jogo principal de eventos esportivos de âmbito internacional, tais como o 

Campeonato Mundial de Bocha. 



 
 

O objetivo principal do jogo 

O objetivo da bocha consiste na marcação de pontos, através do lançamento das bolas, a 

fim de que elas se aproximem de um ponto, determinado aleatoriamente pelo lançamento de um 

objeto, o bolim. 

As regras da bocha 

Pode ser jogado entre duas pessoas ou duas equipes. 

Cada jogador ou equipe tem direito a 4 bochas por 

partida. 

O início da partida se dá com o arremesso de uma bola pequena denominada bolim. O 

lugar em que o bolim para, passa a ser o ponto daquela partida do qual as bochas devem ser 

aproximadas. 

Em seguida, os jogadores começam o lançamento das próprias bochas. 

É permitido aos jogadores eliminarem uns aos outros, através do distanciamento das 

bochas adversárias ao chocá-las com as próprias bochas. 

O lançamento das bolas deve ser feito pelo ar. Os jogadores não podem deslizá-las 
enquanto 

rolam. 

O jogador ou equipe vencedora é aquele que conseguir aproximar mais bochas do ponto 

estabelecido e, consequentemente, conseguir conquistar mais pontos. 
 
BOLICHE 
É um esporte praticado com uma bola pesada e tem como objetivo lançando a bola por 

uma pista, derrubar 10 pinos do lado oposto da pista dispostos em formação triangular. 

Uma partida tem geralmente 10 jogadas com 2 lances cada. Quando um jogador faz strike 

(derrubar todos os 10 pinos em 1 lance) por 10 vezes consecutivas, têm direito a mais 2 lances, 

sendo assim o máximo possível de 300 pontos, que é obtido com os 12 strike. 

 

 
 

BOLINHA DE GUDE 

 
Bolita, bolica, berlinde, bila, bola de gude – não importa o nome, o fato é que ela sobreviveu 



ao avanço do tempo e dos jogos eletrônicos. 

Aqui, vamos aprender algumas formas de jogar bolinha de gude, uma brincadeira ainda tão 

popular entre as crianças. 

Há    diversas    formas    de    jogar,    mas    os     objetivos     não     mudam     muito.     

Com um impulso do polegar, atira-se uma bolinha tentando atingir um alvo marcado previamente 

(triângulo, buraco, etc) ou tomar as bolinhas dos adversários, acertando-as. 

As modalidades com buracos requerem chão de terra, mas as em que se usa um desenho, 

como o círculo, podem ser jogadas num chão de pedra ou cimento, basta desenhar com giz. 

 
Bolinha de gude em Triângulo 

Desenhe um triângulo no chão – o tamanho depende da quantidade de bolinhas a ser 

colocada, conforme aparece nas figuras abaixo: 

 

1. No primeiro esquema, jogam até quatro crianças. 

Cada bolinha colocada no triângulo pertence a um jogador. 

Risca-se uma linha abaixo do triângulo e, a uma distância de três metros ou um pouco 

menos, cada criança joga uma bolinha. 

Quem acertar mais perto da linha joga primeiro; se acertar a bolinha do que jogou antes, fica 

com ela. 

Um de cada vez, os jogadores têm que desentocar as bolinhas de dentro do triângulo; 

perde a vez quando não conseguir acertar. 

Quem conseguir desentocar as quatro fica com todas. 

Se sobrarem duas bolinhas, é preciso jogar de novo, desta vez de
 perto. 

Se conseguir acertar a primeira, tentar acertar a última. 

Se, no fim do jogo, um dos jogadores tiver apenas uma bolinha, ele tem de entregá-la ao que 

ganhou mais. 

2. No triângulo do desenho 2, coloca-se três bolinhas de cada jogador dentro (por isso ele é 

um pouco maior). 

A forma de jogar é basicamente a mesma do triângulo menor: acertar as bolinhas que ficam 

dentro do desenho, mas vale também acertar as jogadas pelos adversários para atrapalhá-los. 

Há uma versão mais competitiva, na qual o jogador que conseguir acertar a bolinha do adversário não 

apenas o exclui do jogo, mas também fica com as bolinhas que este ganhou. 

- Aula 2 e 3: O aluno deverá montar (com o auxílio dos pais) o boliche em casa para poder 

jogar. 

 
Material necessário: de 5 a 10 garrafas pet, 1 bola pequena (de plástico ou pode fazer com 

papel amassado ou sacola.), canetas ou tinta para marcar os numerais. Se quiser, fitas adesivas 

coloridas para decorar. Pode também ter lápis e caneta para marcar os pontos. 

Quando você tiver reunido pelo menos 5 garrafas pet, pinte cada uma delas com um número 

de 1 a 5. 



 

 

 
Quando as garrafas estiverem prontas, basta arrumá-las, fazer uma bola pequena e pronto, 

você acaba de fazer um jogo de boliche caseiro. 
 

 

 
 

Faça uma competição de boliche de verdade, com regras como definir que cada jogador pode 

arremessar a bola 3 vezes. Estabeleça um prêmio para quem conseguir fazer o maior número de 

pontos. 
Síntese/Avaliação: 

Ao retorno às aulas, o professor irá corrigir o caderno do aluno. 
Registro de Frequência: 

No retorno às aulas com as atividades realizadas no caderno. 
Referencial: 

https://regrasdoesporte.com.br/bocha-como-jogar-bocha-conheca-as-regras.html 
https://www.infoescola.com/esportes/boliche/ 
https://www.fazfacil.com.br/lazer/como-jogar-bolinha-de-gude/ 

 

http://www.infoescola.com/esportes/boliche/
http://www.fazfacil.com.br/lazer/como-jogar-bolinha-de-gude/

