
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

PRIMAVERA, 2020. LONDRINA, 16 DE OUTUBRO 

NOME: ____________________________________________________ NÍVEL/ANO_______ 

 

ATIVIDADE 134 especial - aula 9 

 

Brincando e gingando: 
ritmando e reciclando com a 

natureza 
  

● Horário: das 13h30 às 14h00 

● Link para a aula: meet.google.com/zzc-ukkb-ppe  

Participar por telefone (US) +1 339-545-4126 PIN: 653 829 597# 

● Material necessário para o treino de capoeira: poderão ser usados tapete,           
colchonete, espuma, tatami, entre outros, com o objetivo de amortecer          
impactos ao realizar movimentos como cambalhota, rolagem etc. Caso seja          
possível, a criança poderá utilizar um espelho para ver os seus movimentos            
durante a aula. Se possível, deixe-a que treine ao ar livre.  

● Material necessário para a confecção do brinquedo: palito de churrasco,          
graveto, folhas de plantas grandes e/ou pequenas, casca de coco, lata de            
qualquer tipo, tampas, rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, enfim, o             
que a criança dispuser em casa. 

- Material complementar: fita adesiva, retalhos de fios de lã, linha,          
barbante, tesoura, canetas hidrocor ou permanentes, duas ou mais         
tampinhas de garrafa PET, caixinha de leite ou similares, cola, tinta,           
botão, sementes, grãos, enfim, o que a criança quiser utilizar. 

● Objetivo: fomentar o uso de elementos da natureza para fabricação de           
instrumentos e produção de sons; desenvolver a       
linguagem; potencializar o controle postural, o      
sistema vestíbulo-motor, a resistência aeróbica e      
a resistência anaeróbica; promover experiências     
significativas; ampliar o repertório; promover o      
autoconhecimento e a autonomia; estimular a      
criatividade; desafiar a criança a resolver      
situações-problema; incentivar o exercício com o      
corpo; ampliar o tempo de atenção; e estimular        
o reuso de material. 



 

● Conteúdo: coordenação corporal, ritmo, movimento, musicalidade,      
linguagem, autonomia, motricidade ampla, motricidade fina, controle corporal,        
concentração e sincronicidade. 

● Proposta para a videoconferência  

- Corridos:  
➔ “A galinha come é com o bico no chão. Ela enche o papo. É de grão em grão”. 
➔ “Urubu penerou na galha do pau, penerou, penerou, na galha do pau, urubu             

penerou”. 
➔ “O gavião não cai na arapuca, o gavião não cai na arapuca. Macaco velho não               

põe a mão na cumbuca, macaco velho não põe a mão na cumbuca, não”.  

- Aquecimento com exercícios: movimentos do     
mico-leão, da galinha, do urubu e do       
gavião-pega-macaco.  

➔ Caçada do gavião: o gavião-pega-macaco está      
querendo caçar o mico-leão. Para que ele não        
o apanhe, o mico-leão terá que pular os galhos         
do pau-brasil, do abacateiro, da pitangueira,      
da jabuticabeira e da amoreira. Cada árvore       
poderá ser identificada com um material a ser        
reciclado. No caso de crianças menores,      
sugerem-se  almofadas, tapetes pequenos, retalhos de pano etc.  

➔ Caminhada do mico-leão: a professora iniciará um movimento, passará ao          
próximo jogador que fará o movimento anterior e acrescentará um outro e,            
assim, sucessivamente, a fim de produzir uma cadeia de movimentos. 

- Movimentação e golpes:  

➔ Ginga do mico-leão: a ginga será o instrumento de defesa e de deslocamento             
dos golpes desferidos pelo seu combatente (professora).  

➔ Ginga do urubu: a professora fará alguns floreios na ginga para que a criança              
observe-a e imite-a.  

➔ Rasteira em pé: movimento desequilibrante, em que o jogador de capoeira           
permanece em pé, levando o seu pé a realizar o encaixe por atrás do outro               
jogador (“rapa”), puxando-o.  

➔ Tesoura de chão: movimento no qual o capoeirista procura desequilibrar o           
outro, usando suas pernas em forma de tesoura. A entrada é efetuada tanto             
de costas quanto de frente. 

- Sequência: ginga, rasteira de pé e tesoura. 

- Jogo de capoeira: jogarão com a professora individualmente e, depois,          
poderão jogar com um colega. 

● Confecção e utilização dos materiais. 

● Despedida com Iê (saudação do capoeirista). 


