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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

Projeto: Extensão do Saber  

Nome do Instrutor de Capoeira: Juliano Carlos dos Santos  

Data: 24/08/2020 

Título da Atividade: Meia lua de compasso na cadeira. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades;  

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações;  

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes;  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc.; 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado). 

 

Resumo: 

Através das brincadeiras presentes da capoeira para crianças, se favorece a coordenação 

motora, o campo visual, a criatividade, autoestima, automatização de movimentos e educa as 

crianças na administração do tempo e espaço dentro e um movimento.  

Nesta atividade, a criança irá executar a meia lua de compasso e uma brincadeira chamada 

“pé equilibrista” que irá auxiliar no desempenho dos movimentos da capoeira. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Cadeira, copos descartáveis e uma régua escolar. Os materiais podem ser substituídos por 

objetos que a família tenha em casa. 

 

Espaços: 

Preparar um local espaçoso, onde a criança seja estimulada a brincar, interagir e compreender 

o que lhe está sendo passado ou mostrado (quintal, varanda, jardim ou garagem). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Consegue realizar os movimentos com destreza? Solicita 

ajuda em situações que se faz necessário? Demonstra equilíbrio corporal ao mover a régua de 

uma base para outra, usando apenas um pé? Consegue se deslocar no espaço? Consegue 

passar o pé por cima da cadeira sem acertá-la? 

 

O que fazer durante? 

1. Incentive a criança a executar o movimento meia lua de compasso: colocam-se as mãos 

no chão e com a perna estendida jogada para trás passe o calcanhar por cima da cadeira 

sem acertar o alvo.  

2. Em seguida peça para a criança executar o “pé equilibrista”, onde o pequeno deverá 

mover a régua de uma base para outra, usando apenas um pé. 
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A atividade também poderá ser acessada através do endereço: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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