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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

Projeto: Extensão do Saber  

Nome do Instrutor de Capoeira: Juliano Carlos dos Santos  

Data: 08/06/2020 

Título da Atividade: Movimentos Básicos da Cultura Brasileira. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 

 Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida;  

 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; 

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

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

 

Resumo: 

A criança aprende os movimentos básicos da Cultura Brasileira brincando, a melhor maneira 

de manter uma criança em movimento constante. Nas suas brincadeiras a criança mantém 

contato com pessoas e coisas, armazenam na sua memória, estuda causas e efeitos, resolve 

problemas, constrói um vocabulário útil, aprende a controlar suas reações emocionais 

centralizadas em si mesmas e adapta suas condutas aos hábitos culturais do seu grupo 

social. Nesta atividade com o auxilio da família, a criança irá realizar alguns dos movimentos 

básicos da Cultura Brasileira como: a ginga, meia lua de frente, queixada e meia lua de 

compasso utilizando como apoio bonecos, ursos de pelúcia ou qualquer outro material 

substituível que a família tenha em casa. Aproveite para colocar o som do toque do berimbau 

durante a execução dos movimentos. 
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Preparação: 

Materiais: 

Bonecos/ursos de pelúcia, bambolês/ giz de lousa, celular ou qualquer outro aparelho 

eletrônico para se colocar o som do toque do berimbau. 

 

Espaços: 

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

o que lhe está sendo passado ou mostrado (preferencialmente área externa). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 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 Cultura Brasileira? Consegue realizar os movimentos 

básicos com segurança? Pedi ajuda em situações que se faz necessário? Desloca seu corpo no 

espaço dirigido por noções como em frente e atrás? 

 

O que fazer durante? 

1.  A família colocará um som de berimbau como fundo, para a criança realizar a atividade. 

2. Com o auxilio do adulto a criança executará primeiramente a ginga utilizando como 

apoio os bambolês (caso a familia não estiver poderá desenhar o circulo). 
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3.  Sendo assim, iniciando o movimento sempre com ginga a criança realizará os outros 

movimentos proposto: meia lua de compasso, meia lua de frente e queixada, passando os 

pés por cima dos bonecos ou qualquer outro material que a família tenha em casa para 

substituir. 

 

  

  

 

 

A atividade também poderá ser acessada através do endereço: 

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

 

 

 

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

 


