
 

               

                              

 

2º Encontro – 11 e 16 de agosto de 2022 (8º ano) 

No nosso primeiro encontro realizamos um jogo bem parecido com o 

pique-bandeira. A ideia era ajudar na percepção dos esportes de invasão, no 

qual o basquete faz parte. 

O que é um esporte de invasão? São as modalidades, em geral, 

disputadas por equipes, que tem como objetivo marcar pontos, em metas 

(cestas, traves, linha de fundo) que se encontram na área do adversário. Os 

pontos podem ser uma cesta (basquete, corfebol etc), um gol (futebol, futsal, 

handebol, hóquei, polo aquático etc) ou um touchdown (rúgby, futebol 

americano, frisbee etc). Além disso, devemos nos organizar para defender a 

nossa meta e evitar que o adversário conquiste espaços. 

Para maiores curiosidades sobre o tema, pode ler o livro indicado a seguir: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/170984/001055489.pdf?sequ

ence=1  

 
Fonte: https://futmarx.com/esporte-de-invasao-quadribol-fund-ii/ 

 

No nosso segundo encontro a ideia é construir e vivenciar situações 

próximas do basquete, com um número menor de participantes em cada 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/170984/001055489.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/170984/001055489.pdf?sequence=1


atividade, para maior contato com a bola e situações mais parecidas com o 

basquete.  

Além disso, para que possamos utilizar mais o drible e uma maior 

variedade de passes e começar a ter a experiência do arremesso na cesta. 

 Um ponto importante para entender sobre o esporte, é conhecer as linhas 

que demarcam a quadra e quais as suas funções. Para isso, realizamos um 

trabalho de pesquisa em grupo, durante a aula, conforme o descrito abaixo: 

TRABALHO 1 

PESQUISE!!! 

1) QUAIS SÃO AS LINHAS LATERAIS E AS DE FUNDO? 

2) ESSAS LINHAS LATERAIS E FUNDO FAZEM PARTE DE DENTRO OU DE FORA? O 

QUE ISSO INFLUENCIA NA HORA DE JOGAR BASQUETE? 

3) QUAL É A LINHA DE 3 PONTOS? PARA QUE SERVE? 

4) QUAL É A LINHA DO GARRAFÃO? PARA QUE SERVE? 

5) QUAL É A LINHA CENTRAL? PARA QUE SERVE? 

 

 

Vídeo. Demonstração da forma geométrica das figuras de uma quadra de 

basquete e descrição das linhas da quadra 



 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=GShatoVxKOc 

 

 
              Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JSSbHJNTZdg  
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