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NOME: ____________________________________________________ NÍVEL/ANO_______ 

Atividade 138 especial. aula 10. 23.10.2020 

Brincando e gingando: 
dobradura de animais  

 

● 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 e treinar ao ar livre.  

● Material necessário para a confecção da dobradura: papel sulfite (reuso          
preferencialmente), folha de revista, de jornal, de folheto de propaganda ou           
outro papel que seja flexível para a confecção.  

Material complementar: canetas hidrocor, giz de cera, lápis de cor ou           
permanente, duas ou mais tampinhas de garrafa PET, caixa de leite ou            
similares, cola, tinta, botão, sementes, grãos, enfim, o que a criança quiser            
utilizar. 

● Objetivo: potencializar as coordenações motoras fina e grossa; desenvolver a          
linguagem; potencializar o controle postural, o sistema vestíbulo-motor, as         
resistências aeróbica e anaeróbica; promover experiências significativas;       
ampliar o repertório, 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              
materiais. 

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

 

● Propostas para a videoconferência  

Corridos:  

- “O facão bateu embaixo, a bananeira caiu.”  

- “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 cumbiuca, macaco velho não põe a mão na              
cumbuca.”  

Aquecimento com exercícios:  

- Movimentos do bicho preguiça, movimentos do pavão, movimentos do         
beija-flor e movimentos do macaco bugio. 

- Subida do bicho-preguiça no coqueiro: “o bicho-preguiça resolveu        
comer coco e escolheu que o melhor coco está no cacho mais alto do              
coqueiro” - execução de alongamento, utilizando os movimentos do         
animal citado. 

- Caminhada do quati: “o quati anda desconfiado que há predadores ao           
redor de sua árvore, por isso, antes de se recolher, resolveu vistoriar            
sua área” -  execução de movimentos com os joelhos flexionados. 

Movimentação e golpes:  
- Ginga da raposa: a ginga será o instrumento de defesa e de            

deslocamento  dos golpes desferidos pelo seu combatente (professora). 

- Ginga do pavão (a professora fará alguns floreios na ginga para que a             
criança observe-a e imite-a).  

- Introdução ao macaquinho: agachamento, colocação da mão no chão,         
para trás e próxima ao corpo, impulsão do corpo para trás e execução             
de um giro completo, terminando o movimento com a perna oposta à            
da mão que tocou primeiro o chão.  

- Introdução a bananeira com três apoios: coloca-se as mãos e a cabeça            
no solo formando um triângulo, de preferência, de modo que se           
consiga enxergar as próprias mãos, eleva-se o quadril até as pernas           
ficarem estendidas, sobe-se as pernas de duas maneiras, de acordo          
com a dificuldade de cada um.  

- Ginga e realização dos movimentos treinados na aula. 

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

- Execução da dobradura. 

Despedida: saudação do capoeirista 


