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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 

 

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 04 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 03/05 

 

 

Oie... 

Tudo bem por aí?? 

Vamos conhecer mais um elemento da cultura corporal??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDAS CRIANÇAS E SR. RESPONSÁVEIS: 

Gostaria de frisar que as atividades de vivência, também conhecidas como atividades 

práticas, são de extrema importância para as crianças e fazem parte do roteiro, portanto, 

também são avaliadas. Essas atividades são de grande importância para a compreensão 

dos conteúdos, mas também auxiliam nesse momento de pandemia que estamos vivendo, 

bem como na interação com a família!  

 

Abraços, Profa. Valleria.  

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

SEJA BEM-VINDA!!! 

LUTAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA!!  
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1) Nas nossas aulas iniciamos o conteúdo de lutas por meio de um diálogo sobre 

filmes, séries e desenhos animados. Os filmes e desenhos representam 

personagens e histórias contadas com início, meio e desfecho. Pensando na forma 

com as histórias são desenvolvidas, responda as questões abaixo. 

 

a) Qual seu desenho animado ou filme preferido? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Qual é a história do seu filme ou desenho preferido? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Nesse desenho ou filme há presença de lutas? Explique. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

d) Pensando na forma como a história do seu filme ou desenho preferido 

acontece, você consegue perceber características de disputas, ataques, 

vingança ou outras formas de violência? Quais? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

e) Qual a etnia ou nacionalidade dos personagens do seu desenho animado ou 

filme favorito? 

 

_______________________________________________________________ 
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2) Nos filmes ou desenhos que você assiste, quando há alguma forma de disputa, 

você consegue diferenciar quando se trata de uma briga e quando é uma luta? Cite, 

nos espaços abaixo, dois exemplos de desenhos ou dos filmes, com características 

de luta e briga. 

 

- Nome do desenho ou filme que contém lutas:  

 

_____________________________________________________________ 

 

- Características que faz com que seja considerado uma luta: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Nome do desenho ou filme que contém brigas:  

 

_____________________________________________________________ 

 

- Características que faz com que seja considerado uma luta: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Nas palavras cruzadas abaixo, há 4 características presentes nas lutas e 4 

características presentes nas brigas. Encontre cada uma delas e as coloque no 

quadro indicando se são lutas ou brigas.  

 

 

V C B V A S G D U I 

I V N I K O L E M N 

N S C O Z X B F M I 

G T A L B N Ç E I M 

A K R E G R A S B I 

N C V N I W K A M Z 

Ç O Y C H G A E B A 

A T E I Ç J G H M D 

V B R A I V A J K E 

R T A T A M E K O P 

R E S P E I T O B M 
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CARACTERÍSTICAS DE LUTA CARACTERÍSTICAS DE BRIGA 

 

  

  

  

  

 

 

4) Vamos nos divertir um pouquinho?? 

Para isso, vamos precisar de prendedores de roupas (quanto mais tiver, melhor)!! 

Convide alguém para fazer a atividade com você – primeiro um atacará e o outro 

realizará a defesa, e vice-versa. Espalhe prendedores por toda a sua roupa e 

marque 1 minuto no relógio. O objetivo da brincadeira é verificar quem pega mais 

prendedores da roupa do outro em 1 minuto. 

 

Regra 01: a pessoa que está com os prendedores na roupa realizará a defesa – pode 

usar as mãos e os braços para se defender do seu oponente, mas não pode sair do 

lugar, apenas se esquivar. 

Regra 02: a pessoa que está atacando, ou seja, tentando tirar os prendedores da 

roupa do outro, não pode segurar seu oponente, apenas tentar pegar os 

prendedores. 

Regra 03: não vale tapas, socos, chutes, dedo no olho ou apelar. 

 

Divirtam-se e relate nas linhas abaixo como foi a experiência. Se puder, e quiser 

me mande um vídeo!! Adoro assistir os vídeos que me mandam. Fico muito feliz 
  

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05 

 

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 05 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 10/05 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

1) Leia o texto abaixo, e sublinhe as partes que achar mais importantes. 

 

Mas final, quando alguém me agride ou implica comigo, eu não 

posso descontar? 

 
 Segundo o Cebolinha, da turma da Mônica, a Mônica é muito 

encrenqueira, chata e brigona, pois sempre está implicando e batendo nele e no 

Cascão. 

 

 
 

Mas ouvi dizer que a Mônica está apenas se defendendo, porque afinal de 

contas, o Cebolinha e o Cascão sempre tentam tomar o seu coelho de pelúcia – o 

Sansão – e ficam chamando ela de dentuça, gordinha e baixinha. 

Já o Cascão diz que ele não implica com a Mônica e nem a xinga. A 

justificativa dele é que o Cebolinha que faz isso, e como ele é amigo do Cebolinha 

e está sempre junto dele, ele acaba apanhando de graça. 

Entretanto, a Magali disse que o Cascão está mentindo, pois ele sempre 

ajuda o Cebolinha a realizar os planos de sequestrar o Sansão e fica rindo quando 
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a Mônica é chamada de baixinha, dentuça e gorducha. Ou seja, o Cascão está 

vendo o que está acontecendo, rindo de tudo como se fosse piada, e ainda por cima 

acha que isso é normal. 

                          
 

Enquanto eu tentava descobrir quem estava certo e quem estava errado, 

fiquei pensando quem começou tudo isso, afinal, eles podiam ser amigos, brincar 

juntos. O Cebolinha disse que está apenas descontando, pois quem sofre com as 

implicâncias é ele – “estou cansado da Mônica rir de mim porque falo elado”. 
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Bom, eu professora Valleria, acho a Magali muito sensata. Ela conseguiu 

perceber que tudo que está acontecendo ali é uma forma de causar sofrimento no 

outro, de fazer piada com aquilo que não é engraçado, e mais, de colocar apelidos 

e criticar a forma como o outro é sem pensar na dor que pode estar causando. Há 

quem diga que tudo isso não passa de “mi mi mi”, mas a Magali entende que tudo 

que falamos e fazemos, e que de alguma maneira pode entristecer ou outro não 

está certo. Afinal, quem está errado é quem agride, quem xinga e comete algum 

tipo de violência, e não de quem sofre! 

 

      
 

 

 Nesses tempos de pandemia, a turma da Mônica não tem se encontrado, 

pois estão em casa e se cuidando para não serem contaminados pela COVID-19. 

E mesmo sem se encontrarem, a Mônica relatou que ainda está sofrendo bullying. 

Disse que durante as aulas remotas, no chat, alguns colegas fazem gracinhas e 

ficam comentando do seu vestido, do seu cabelo, que engordou muito na 

quarentena, e isso a tem deixado muito triste. Contou também que alguns colegas 

ficam falando dela no grupo do WhatsApp e rindo dos dentes dela.  

 

 

Algumas pessoas que acham que por estar na internet podem fazer o que 

quiserem e nunca serão descobertas. Mas, a Magali como uma boa amiga e 

investigadora, descobriu quem estava fazendo isso e contou aos professores 

(a) que a Mônica estava sofrendo com o bullying pela internet (cyberbullying), 

e ainda advertiu aos colegas que isso era errado.  
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A Magali é um ótimo exemplo. Quando alguém xingar, perseguir ou 

cometer algum tipo de violência com o seu amigo ou com você, conte a um 

adulto de confiança, e lembre-se, piada é quando todos riem, quando não há 

ofensas contidas nela!! E o melhor caminho, sempre, é pedir ajuda. Devolver 

a agressão ou ofender de volta não ajudará resolver a situação. 

 

 
 

2) A história acima nos ajuda a pensar sobre a diferença entre brincadeira, piada, 

xingamento e agressão. E também nos ajuda a entender diferença entre se defender 

e descontar. Explique nas linhas abaixo o que você conseguiu compreender com 

essa história, e se caso esteja passando por alguma situação semelhante a essa e 

precisar da ajuda da professora, deixe um recadinho aqui para mim. Às vezes eu 

consigo te ajudar  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

9 

 

3) Sabe-se que as lutas são diferentes de briga. Nas lutas existem regras, limites e 

respeito ao oponente. As regras existem também para garantir a integridade física 

dos lutadores e lutadoras. Tudo é realizado de acordo com os princípios de cada 

modalidade, filosofia e cultura. No Brasil, por exemplo, uma das lutas de maior 

tradição indígena é o Huka-huka. Este estilo de combate foi criado pelo povo 

indígena Bakairi e povos do Xingu, localizados no Estado do Mato Grosso. O 

huka-huka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades 

dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano de 1996, mas 

também é utilizada em rituais para testar a força de jovens indígenas. Os lutadores 

ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. 

Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é fazer o oponente tocar as costas 

no chão ou agarrá-lo pelas pernas.  
 

 

 
 

Vamos brincar um pouquinho?? A atividade visa aproximar da experiência da luta 

Huka-huka, mas com algumas modificações devido não termos um local 

apropriado e a supervisão da professora. 

 

A brincadeira chama-se: toque nos ombros, braços e joelhos. 

1ª regra: convide seus pais, avós, irmãos para realizar a atividade com você. 

2ª regra: nessa atividade deverá ser realizada em dupla. 

3ª regra: apenas um deverá fazer o ataque enquanto o outro realizará apenas a 

defesa. 

4ª regra: o objetivo da brincadeira é verificar quem consegue tocar mais vezes 

nos ombros, braços ou joelhos do oponente. Não vale tocar em outras partes do 

corpo, socos e chutes. 

5ª regra: fique de frente para o seu oponente – é permitido se esquivar e desviar 

o toque com os braços e mãos, mas não é permitido sair correndo ou se afastar 

muito do oponente. 

6ª regra: marque 1 minuto para cada um, sendo que deve-se alternar quem ataca 

e quem defende. 
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Nas linhas abaixo, relate a experiência. Neste relato deve conter: quem brincou 

com você; como você se sentiu; qual a pontuação de cada um.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

 

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 06 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 17/05 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

1) Leio o trecho abaixo e responda as questões:  

 

LUTAS: O QUE SÃO, E PARA QUE SERVEM? 

 

 A palavra luta vem do latim lucha e pode ser definida como combate entre 

duas ou mais pessoas, com ou sem uso de armas, contendo regras, técnicas e 

estratégias de desequilíbrio, imobilização, ataque, defesa, deslocamento no 

espaço, e caracteriza-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes 

de violência e deslealdade, seja dentro das competições ou fora delas.  

 Diversos estudos entender que as lutas trazem consigo tradições, cultura, 

filosofia, religião e disciplina. 

 

a) Você já ouviu falar que os lutadores (as) que conquistaram a faixa preta, 

independente da modalidade, seja ela judô, caratê, podem perder suas faixas, 

o direito de participar de competições e ter uma pena maior caso venha a 

agredir alguém? Explique. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Você conhece alguma luta criada no Brasil? Qual? 

_____________________________________________________________ 
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2) Segundo o textinho acima, as lutas trazem consigo tradições, cultura, filosofia, 

religião, disciplina, mas também o entendimento do respeito ao outro. A capoeira, 

por exemplo, se originou da união de diversas culturas e etnias africanas em terras 

brasileiras, como uma luta de resistência contra a escravidão, para sua libertação, 

pois o Brasil, ao longo da história, aprisionou negros de diferentes regiões 

africanas. Na condição de escravos, reuniam-se em grupos, durante as suas poucas 

horas de folga, para dançar e realizar suas práticas religiosas. Assim, uniram 

movimentos corporais que conheciam e criaram uma forma de lutar contra a 

situação que viviam, utilizando-se o corpo, pois não tinham armas. (FALCÃO, 

2006). Você já vivenciou/ experimentou a capoeira? Conte como foi essa 

experiência.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Os negros escravizados foram introduzindo na capoeira, a ginga, a música, os 

instrumentos e os movimentos ritmados de sua cultura junto aos golpes, como 

forma de confundir seus feitores e não deixar que percebessem a prática a prática 

da capoeira, que deste modo era disfarçada em dança. Enquanto “dançavam” 

estavam realizando uma luta que poderia ser utilizada contra possíveis ataques em 

suas fugas, ou para se defenderem. Fico pensando, deve ter sido muito triste para 

eles: foram retirados de suas casas, de suas famílias, feito escravos e não podiam 

praticar sua cultura e religião, pois quando o faziam, eram castigados. E é por 

essas e outras que devemos respeitar a cultura de cada um, sem julgar e 

discriminar as crenças que sejam diferentes das nossas, pois afinal, cada um gosta 

de ser respeitado e não ser julgado dentro da sua, não é mesmo? 

 

Vamos experimentar a ginga e alguns golpes da capoeira?? 

 

Ginga: a ginga é iniciada com um pé na frente, mantendo a perna flexionada, e o 

outro pé atrás. Em seguida, o pé que estava atrás vem para frente, e o que estava 

na frente vai para trás, trocando. Esta dinâmica de movimentação forma um 

triangulo de cabeça pra baixo no chão. 
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Os braços, enquanto estamos gingando, são trocados, de acordo com a 

nossa forma de andar: a perna que está atrás corresponde ao braço que ficará na 

frente, com a intenção de proteger o rosto e o corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Benção: Aquele cumprimento quando você vê seus avós (rsrs.. brincadeira). 

Consiste em um chute frontal, com perna de trás, partindo da posição de ginga. 

Inicia-se elevando a perna flexionada até o quadril, estendendo depois, como se 

estivesse empurrando uma porta com os pés, sempre realizado na altura da cintura.  

 

 
 

Aú:  A famosa estrelinha. Em pé, colocamos as mãos no chão e passamos as 

pernas de um lado para o outro, afastadas, voltando a posição de pé. Este 

movimento é denominado na capoeira de aú, e normalmente começa e termina o 

movimento na posição da ginga. Em geral é o movimento que se iniciam o jogo, 

na roda de capoeira, no pé do berimbau.  

 

 
 

 

Realize os movimentos. Tente experimentar um de cada vez, e depois, ao som da 

capoeira, tente realizar a sequência de movimentos intercalados com a ginga!!! 

Relate abaixo a experiência.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

4ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

 

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 07 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 24/05 

 

 

LEMBRETE: Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina. Os roteiros 

de Educação Física devem ser enviados para o seguinte endereço: 

4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRA REGIONAL 

 

Após a abolição da escravatura do Brasil, a capoeira era uma atividade 

praticada, predominantemente pelos escravos libertos e, por isso, foi marcada por 

muitas perseguições policiais, repressões, prisões e racismos. No ano de 1890, na 

tentativa de eliminar a prática, o então governo do Brasil estabeleceu a proibição 

da capoeira. A capoeira permaneceu proibida por 40 anos, mas em 1934, Getúlio 

Vargas, extinguiu a proibição de cultos afro-brasileiros e da pratica da capoeira. 

Assim, a capoeira se manteve viva nas figuras de dois grandes e respeitados 

mestres nascidos na Bahia: Mestre Pastinha e Mestre Bimba, que são os 

referenciais que conhecemos hoje por Capoeira Angola e Capoeira Regional. 

(Silva e Suraya, 2014) 

 

 

1) Momento pesquisa. 
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a) De acordo com o texto acima, a capoeira foi representada na figura de dois 

grandes mestres nascidos na Bahia: Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Realize 

uma pesquisa relatando que foram esses mestres e suas principais 

contribuições para a capoeira. 

 

 Mestre Pastinha: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Mestre Bimba:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Pesquise, e escreva nas linhas abaixo, as principais características e diferenças 

entre os dois estilos de capoeira criados: Capoeira Angola e Capoeira 

Regional. 

 

 Capoeira Angola:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Capoeira Regional:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Estudar sobre as lutas de matriz africana e indígena é de suma importância porque 

faz parte cultura brasileira. Elas são repletas de vivencias, história e valores 

construídos e transformados ao longo do tempo. Conhecer a cultura do país aonde 

moramos e/ ou nasceu é importante para a formação humana, para que possamos 

preservá-la e transmitir de geração e geração, e isso faz com que possamos 

compreender nossa história e entender os costumes e crenças do nosso povo a fim 

de perceber que nem tudo que aprendemos ao longo da nossa vida seja a verdade 

absoluta, de modo a desconsiderar e desrespeitar a pluralidade e a diversidade. 
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Vamos nos movimentar um pouquinho?? 

Dando continuidade a capoeira, trago para vocês mais alguns elementos e golpes 

desta prática para que possamos conhecer um pouco mais. 

 

Meia-lua-de-frente: é um golpe que realiza um semicírculo com a perna – uma 

meia lua. Inicia-se esta meia-lua com o pé que está atrás, na ginga, levando-a até 

a frente do corpo e retornando ao ponto final 

 

 
 

Meia-lua de compasso: a partir das pernas paralelas, da ginga, de um passo 

grande a frente, essa perna será a perna de base flexionando o joelho, desça seu 

corpo e coloque as mãos do chão, use a perna de trás para cima e girando.  

 

 
 

Esquiva na ginga: posicione-se na base da ginga e vire-se para a lateral. As 

pernas se mantem flexionada como se fosse sentar, e os braços devem ficar a 

frente e firmes para proteger o rosto e a região do tronco do corpo. 

 

 
 

A capoeira é repleta de movimentos. Pode-se inserir vários movimentos que 

aprendemos na ginástica, tais como a parada de mãos (bananeira), ponte, 

estrelinha, dentre outros. Nas imagens abaixo seguem uma variedade de golpes 

para que você possa conhecer e experimentar. Junte vários movimentos da 

capoeira, golpes intercalados com a ginga e convide alguém para jogar capoeira 

com você. Se puder, e quiser, me mande um vídeo, ficarei muito feliz   
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3) No início deste bloco de roteiros sobre luta de matriz indígena e africana, 

dialogamos sobre as diferenças entre brigas e lutas, defesa e descontar/ devolver 

a agressão por meio de filmes, desenhos animados e filmes.  

Agora é a nossa vez de construir uma história com a temática briga ou lutas!! 

Vamos nessa?  

Nos espaços em branco, abaixo, crie uma história, simulando uma história em 

quadrinhos com ilustrações e diálogos, cuja temática tenha que ter 

obrigatoriamente situações de lutas ou briga – escolha uma das duas temáticas ou 

pode ser as duas, caso preferir. 

A história deve ter os seguintes requisitos:  

1° Temática da história: Lutas ou briga 

2° Deve ter ilustrações e diálogo 

3° Ao menos um dos personagens deve ser de nacionalidade BRASILEIRA OU 

AFRO-BRASILEIRA  – pode escolher qualquer pessoa. 

4° A história deve ter início, meio e fim! 
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Nome da história: 

  

  

  

 

 

 

Aqui vamos nós para o nosso último bloco de roteiro do 4° ano! 

Eu amei ser professora de vocês novamente. E aqueles (as) que ainda não havia 

sido professora, saibam fiquei imensamente feliz por isso!! 

Mas a notícia boa é que o 5° ano vem aí e serei professora de vocês novamente!!! E 

isso alegra meu coração!! Beijo no coração de cada um  

 


