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Queridos alunos! Na aula de hoje iremos aprender a diferença entre o salto em 
distância e o salto triplo. Vamos lá? 

 

 

SALTO EM DISTÂNCIA X SALTO TRIPLO 
 

O salto em distância é uma prova na qual os atletas devem percorrer uma 
raia da pista correndo e saltar, caindo com os dois pés em uma caixa de areia. 
Já o salto triplo é uma combinação de três saltos sucessivos que terminam com 
a queda em uma caixa de areia. A prova começa com uma corrida de impulso. 
O salto inicia com o contato da perna de impulsão tocando o solo.  

Nos saltos caso o atleta pise na borda ou em algum ponto tábua de 
impulsão os saltos são considerados invalidos. Há sempre tem tentativas para o 
atleta saltar. A marca é medida sempre da ponta da tábua até a primeira 
marcação do corpo do saltador na caixa de areia.  
 

Atividades 
 
1: De acordo com o texto estudado, analise as imagens abaixo e descreva qual 
imagem se refere ao salto em distância  e qual pertence ao salto triplo. 
 

  
Imagem 1: ______________________     imagem 2: ___________________ 
 
2:  Vamos brincar de saltar o mais longe que conseguir?  
Materiais necessários: cordas ou um par de chinelo. 
Estabeleça duas linhas. Após brinque de saltar. Toda vez que conseguir saltar 
sem queimar nas linhas (também não pode pisar entre as linhas) deverá ir 
aumentando a sua distância.  
 
3:Vamos descobrir qual é a nossa perna de impulsão? Para descobrir você 
deverá colocar 3 pé de chinelo em uma distancia curta. Deverá escolher uma 
perna para iniciar o salto. Observe a imagem 1 acima e tente executar. Após, 

troque sua perna de impulsão e repita a atividade.  
 
4: Sobre a atividade 2 e 3 responda: 
 

a) Qual foi a distância que você conseguiu saltar no salto em distância? 
 

b) Qual foi a perna (direita ou esquerda) que você sentiu mais 
facilidade/segurança/força para iniciar o salto triplo? 



 


