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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

 

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 01 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 02/11 

 

 

Oie... 

Espero que estejam todos (as) bem, e animados (as) para começarmos uma nova escala, 

um novo conteúdo, pois aprender coisas novas é sempre uma oportunidade de conhecer 

o mundo, a cultura e a sociedade em que vivemos!!! E a Educação Física, assim como as 

demais disciplinas, tem esse papel importante: levar conhecimento, desenvolver a 

criatividade, permitir que vocês tenham compreensão dos ideais de uma sociedade mais 

justa e igualitária, e ajudar na resolução de problemas que o dia a dia nos traz!!! 

 

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 

 

 

Vamos lá... Antes de iniciarmos nosso novo conteúdo, gostaria que você me 

contasse se ficou alguma dúvida, ou se quer me fazer alguma pergunta sobre o 

conteúdo anterior: Jogos cooperativos ou competitivos. Se quiser, pode deixar a 

dúvida nas linhas abaixo. Mas caso tenha alguma dúvida sobre a disciplina, mas 

que não seja sobre o último conteúdo, pode me perguntar também, ok? Vamos 

chamar esse primeiro momento de espaço de diálogo. Pode perguntar o que quiser. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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1) Ao encerrar a 1ª escala, no roteiro 08, anunciei que na 2ª escala conheceremos um 

pouco sobre a cultura africana, sobre a dança e seus diferentes elementos. Pois 

bem, o elemento da cultura corporal a ser estudado a partir de agora será a dança, 

especificamente a de matriz africana, mas passearemos por várias culturas e outros 

tipos de dança também, assim poderemos compreender melhor algumas 

diferenças e semelhanças. Então me conta... Já viu algum vídeo ou ouviu falar 

sobre alguma dança de matriz africana? Quais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Lembra que nos roteiros anteriores eu te contei que cada país, cada cultura tem 

um jogo ou um esporte característico de suas regiões? Alguns jogos são jogados 

no mundo inteiro, mas existem outros que não conhecemos, pois nem sempre são 

divulgados e acabam sendo praticados apenas em algumas regiões. Assim como 

os jogos e esporte, a dança também são manifestações culturais. Algumas 

conhecidas no mundo inteiro, e outras não. 

Momento da pesquisa: Escolha dois países, e pesquise quais são as danças 

típicas/ tradicionais de cada um. 

 

a) País: _________________________________________________________ 

 

Danças: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) País: __________________________________________________________ 

 

SEJA MUITO BEM-VINDA, 2ª ESCALA!!!! 
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Danças: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

3) Me conta uma coisa... você gosta de dançar? Se sua resposta for SIM, me diga 

quais músicas e ritmos você mais gosta. Se sua resposta for NÃO, me conte o 

motivo: não precisa ter vergonha, ok? Apenas me conte para que eu possa 

conhecer você um pouco mais. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Sua família tem o costume de fazer pequenas reuniões, festinhas, almoços e 

confraternizações? Quando isso acontece, geralmente tem música tocando no 

rádio/ som? Quais ritmos/ estilos? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

 

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

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 

 

ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 09/11 

 

1) Você percebe alguma relação entre música e o movimento corporal? Você se 

movimenta quando escuta determinadas músicas? Por quê? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Já ouviu falar em “dança da cadeira”? 
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Regras: Você precisa ter uma cadeira a menos do número das pessoas que 

estiverem brincando. Por exemplo, se forem 5 pessoas, deve-se ter 4 cadeiras. 

Coloque diferentes músicas, de diferentes ritmos, e assim que começar a tocar, as 

pessoas devem andar dançado ao redor das cadeiras no ritmo da música. Quando 

a música parar elas devem correr e tentar sentar. Quem não conseguir sentar, deve 

aguardar até o fim da brincadeira para que possa participar novamente. Conforme 

as pessoas vão saindo, deve-se tirar também uma cadeira, ou seja, se iniciou com 

4 cadeiras, assim que a primeira pessoa sair tira-se mais uma cadeira, até que só 

reste uma cadeira e o vencedor. Chame sua família e/ou colegas com que você 

está convivendo para brincar, e relate como foi. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Essa brincadeira, que envolve música e dança, me fez pensar em uma coisa... será 

que as danças também podem ser competitivas ou cooperativas, assim como os 

jogos? O que você acha? Justifique. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4) O vídeo “Dança das cadeiras [OFICIAL HD] MEU AMIGÃOZÃO 2T, link:  

https://www.youtube.com/watch?v=kuU9W__BsG0, traz um episódio desta 

brincadeira ocorrida na escola. Assista o vídeo e relate nas linhas abaixo as 

principais impressões sobre a brincadeira e o desfecho/ aprendizado que o vídeo 

traz. Caso você não consiga assistir o vídeo, justifique, abaixo, os motivos que te 

impediram de assisti-lo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=kuU9W__BsG0
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

 

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

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 

 

ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 16/11 

 

1) Para você, o que é a dança?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Ao longo da construção da humanidade, da nossa sociedade, a dança apareceu de 

várias formas, teve diferentes significados, mas de modo geral, todas essas formas 

representam momentos, lugares, identidades e culturas. Leia o texto abaixo, e 

sublinhe aquilo que você achar mais importante. 

 

                                         Algumas características da dança  

 

 A dança é uma manifestação cultural e reúne movimento corporal, música, 

ritmo, expressão corporal e sentimentos variados de quem dança. Como forma de 

arte, é capaz de comunicar e de transmitir valores e sensações estéticas; cada vez 

mais que se dança se envolvem sujeitos, contextos sociais, emoções, percepções 

de ideias diferentes.  

A dança é criada pelos indivíduos e com características de um grupo social, 

é uma manifestação de arte presente em diferentes sociedades com formas e 

expressões variadas, envolve a expressão individual e produz memória coletiva 

de um povo. 

A dança ainda pode ser entendida como uma expressão por meio de 

movimentos corporais organizados, a partir de experiências significativas que vão 

além das palavras e da mímica. Culturalmente construída, a dança forma um 
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sistema de símbolos presentes nas sociedades desde muito tempo. Por meio dela, 

podem-se expressar mensagens com finalidades ligadas ao âmbito artístico, 

estético, lúdico (diversão) ou religioso. 

Assista também ao vídeo “história da dança . dança”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xfxRXUKDEa0 

 

3)  Vamos experimentar os ritmos e fazer contato com o movimento corporal por 

meio da música?? Pode convidar sua família para participar caso você se sinta à 

vontade, ok? 

 

1º: escolha três músicas que você goste muito. 

2º: Sentado (a) no chão, coloque a primeira música que escolheu para tocar, e 

tente identificar as marcações fortes e fracas dela. Para isso, acompanhe a música 

batendo palmas (para as marcações fortes da música) e com batidas das mãos no 

chão (para as marcações fracas da música). 

3º: Escolha um espaço em que possa transitar por ele: sala, quarto ou quintal. Em 

pé, ao ritmo da segunda música que escolheu, você deverá se movimentar de 

formas variadas: marchar, correr, saltitar, balançar os braços, entre outros – 

tentando acompanhar o ritmo da música. 

4°: Agora, em dupla (pode ser seu irmão, primo, pai, mãe, avó), faremos uma 

brincadeira chamada “espelho”. Ao tocar a terceira música que escolheu, a pessoa 

que você convidou para a brincadeira deverá ficar de frente para você e imitar 

tudo que você fizer. E depois vocês podem trocar, ou seja, você deverá ser o 

espelho dela. Lembrando que a intensão é que vocês tentem fazer movimentos de 

acordo com o ritmo, ok? 

 

 
 

Relate como foi a experiência nas linhas abaixo: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfxRXUKDEa0
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 

 

DATA DE ENVIO: 30 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 27 de novembro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

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 

 

ATIVIDADE 04 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 23/11 

 

1) Quando alguém fala o nome “África” perto de você, o que lhe vem à cabeça? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Já ouvir falar sobre a cultura dos países africanos? Costumes, comidas, 

brincadeiras, dança... me conte um pouco sobre o que você conhece/ ou já 

ouviu falar sobre esse continente.  

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Geralmente, em alguns livros de história ou revistas, aparecem expressões 

como “os africanos eram escravos”. Será mesmo que eles eram escravos ou 

foram escravizados? Ou seja, tirado de seus lares, de suas famílias e colocados 

para trabalharem forçados, sem ter direitos à salários, tempo de descanso, 

dentre outros direitos que todo (a) trabalhador (a) deve ter. Naquele tempo, as 

pessoas que roubavam os cidadãos dos países da África e os tiravam de suas 

casas, usavam de violência para obrigá-los a fazer o que eles queriam, os 
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deixando presos em lugares de pouca luz, sem higiene e alimentação, e os 

faziam trabalhar por mais de 12 horas por dia sem descanso. Alguns alegavam 

que essas pessoas, por serem negras, não tinham sentimento, inteligência, e 

não eram seres humanos. E sabemos que tudo isso não é verdade, pois eles 

usavam essa mentira para justificar, enriquecer e escravizar esses seres 

humanos. Hoje em dia sabemos que essas atitudes de desrespeito, preconceito 

e violência para com as pessoas por conta da cor da pele é considerado 

racismo, ou seja, é considerado um crime, e as pessoas que cometem esses 

crimes podem ser presas e/ ou pagar multa. E para além de preconceito racial 

ser um crime, devemos sempre respeitar todos e todas, independentemente de 

suas diferenças. 

 

Momento da experiência:  

1º: Você precisará de dois ovos (um branco e um marrom) e dois copos 

transparentes. 

 

 
 

2º: Quebre os ovos separadamente, um em cada copo. 

3º: Em seguida, olhe para o conteúdo dos copos e perceba se há diferença. 

 

4°: Relate, nas linhas abaixo, qual a diferença dos ovos com casa, e depois 

qual a diferença dos ovos sem a casa, dentro do copo. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Qual relação você acha que podemos fazer que, assim como os ovos, por fora 

tem uma aparência diferente, cor diferente, tamanhos diferentes, mas por 

dentro são iguais? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5) Se você visse alguém sendo preconceituoso com um colega por ser negro, por 

causa do cabelo, por ser muito alto ou baixo, por ser muito magro ou por ter 

mais gordura no corpo, por ter dificuldades de fazer as tarefas, ou por qualquer 

outro motivo, qual conselho você daria para essa pessoa? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6) Dia 20 de novembro é considerado o dia da Consciência Negra. 

 

 

 
 

A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do 

Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos 

escravizados que conseguiam fugir da escravidão. Uma data importante 

também porque faz referência da percepção histórica dos negros de si mesmos, 

de seu reconhecimento e identificação. Também representa a luta dos negros 

contra a discriminação racial e a desigualdade social. Lembrando que não 

precisa ser negro para lutar contra o racismo, ok? Todos nós temos o dever de 

lutarmos por uma sociedade mais justa, afinal, ninguém gosta de sofrer 

preconceito, né?  

O preconceito, independente do motivo, traz sofrimento para quem é 

vítima e não o permite viver na sociedade de forma igualitária. Todos (as) 

buscamos, no final das contas, a mesma coisa: sermos felizes. Seja jogando 

vídeo game, brincando com os amigos, em convívio com a família, na escola, 

etc., e, portanto, não temos o direito de retirar esse sonho de ser feliz de 

ninguém. Devemos sempre tratar os outros como gostamos de ser tratado. E 

se alguém for preconceituoso com você ou com algum colega, peça sempre a 

ajuda de algum adulto de sua confiança. 

 

Abaixo, segue uma listinha de filmes e vídeos que nos ajudam a pensar melhor 

sobre nossas atitudes perante àqueles que são diferentes, que pode nos ajudar 

compreender melhor pequenos comportamentos que as vezes chamamos de 

brincadeira aquilo que na verdade é preconceito. Assim, ao compreender essas 

diferenças, podemos contribuir para vivermos em sociedade melhor, 

primando sempre pelo respeito a todos e todas. 
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Das sugestões abaixo, escolha dois curtas para assistir, e faça um texto, nas 

linhas abaixo, relatando o que estes filmes te ensinaram. Caso você não tenha 

condições de assistir a nenhum desses vídeos, justifique o motivo. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

   

SUGESTÕES:  

 

Curta: Cores e botas (Colors & Boots) – By Juliana Vicente 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll8EYEygU0o&feature=emb_logo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll8EYEygU0o&feature=emb_logo
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Curta: Disque Quilombola 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GStv-f_bcfU&feature=emb_logo 

 

 

 
 

 

Animação: Cuerdas – cordas – dublado 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V32aOKQuKUc 

 

 
 

 

 

Espero que tenham aprendido muito!!! 

Bons estudos e até a próxima!! 

Beijos, Profa. Valleria!!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GStv-f_bcfU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=V32aOKQuKUc

