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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05 

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 05 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 30/11 

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por 

sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas 

podem ser ensinadas a amar” (Nelson Mandela)     

 

 

 
 

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 tudo aquilo que você considerar uma informação 

importante. 

 

Manifestação cultural da África – As danças 

 

As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos 

africanos, que costumam se expressar ritualmente. A maioria dos ritmos africanos estão 

relacionadas aos aspectos religiosos. Por isso, em algumas danças, o corpo serve como 

uma espécie de ligação entre os elementos naturais da Terra e o mundo espiritual.  

Uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os 

grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, fileira ou 

semicírculos, além de valorizar a participação de toda a comunidade, valorizando sempre 

o coletivo. Os instrumentos de percussão são objetos marcantes das danças africanas.  

Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento 

importante, como: casamento, agradecimentos, rituais de passagem, seguindo a cultura de 

cada povo.  
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2) Seus professores e professoras, sejam do Cepae ou de outra escola que você 

estudou, já trabalharam a cultura africana nas aulas? Escreva, nas linhas abaixo, 

qual a importância, no seu ponto de vista, de se trabalhar essa cultura nas aulas. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) A atividade abaixo, e as demais dos roteiros 06, 07 e 08, serão guiadas para que 

você conheça e experimente as danças de matriz africana. Essas atividades 

práticas são muito importantes para seu aprendizado, pois quando vivenciamos/ 

experimentamos os elementos da cultura corporal, seja por meio do jogo, da 

brincadeira, lutas ou da dança, compreendemos melhor quais são seus 

significados, regras e sentidos. A experimentação é algo muito importante para 

nossa compreensão, e também possibilita a socialização e aproximação com 

aqueles que tanto gostamos.  

 

 

Tipos de danças africanas mais conhecidas. 

 

O continente africano engloba vários estilos de dança. Cada uma com suas 

características próprias, que envolvem performance, ritmos, crenças e outros. Como não 

há tempo de trabalhar todas elas, elenquei para vocês algumas para que possamos 

conhecer e aprender. São elas: Ahouach, Kazukuta, kuduro e maculelê. 

 

Ahouach 
 

O Ahouach é um ritmo que valoriza a união da comunidade. Os instrumentos utilizados 

carregam uma tradição e são fabricados em pele de cabra. As coreografias, exercidas 

pelos povos berberes (nativos do norte da África), são caracterizadas pelo balanço dos 

corpos daqueles que estão dançando. Além disso, eles enfeitam os corpos com joias 

esculpidas em pedras e âmbar. 

 

a) Vamos experimentar o Ahouach por meio de uma brincadeira? Se puder, 

primeiro, assista ao vídeo para compreender quais são os principais movimentos, 

em seguida, convide alguém da sua família/ amigos (as) para participar da 

brincadeira/dança. 

Link: ahouach i HAHAN - YouTube  

 

 

Brincadeira/ dança: Siga a minha sequência. 

Regras: 

1 - Para realizar a brincadeira é necessário que tenham duas ou mais pessoas 

participando. Agora é só convidar os participantes e iniciar!!! 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/danca
https://www.youtube.com/watch?v=HpIJz1IKyow
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2- O vídeo “ahouach i Havan”, mostra que os dançarinos apresentam uma 

sequência de batidas de palmas e batidas de pés no chão ao som de tambores e 

outros instrumentos específicos da dança. 

3-  Escolha uma da música, pode ser qualquer uma de matriz africana. É só digitar 

na internet: músicas de matriz africana e escolher alguma. Mas caso você não 

tenha internet, pode colocar qualquer outra música que você goste, desde de que 

tenha ritmo animado e marcante. 

4- Escolha uma pessoa para iniciar a brincadeira, e assim, na sequência, os outros 

darão continuidade. Por exemplo: sua irmã é a 1ª, você o 2°, seu avô o 3° e assim 

por diante. 

5- A pessoa que iniciará a brincadeira deve escolher uma sequência de batidas de 

pé ou de mão. Por exemplo: duas batidas no chão com o pé esquerdo e uma com 

o pé direito. Não esqueça de sempre memorizar a sequência. 

6- O segundo participante deve repetir a primeira sequência e acrescentar outra, 

seja com os pés ou com as mãos. Assim, a brincadeira deve dar continuidade 

sempre repetindo todas as sequencias. Isto é, a sequência que sua irmã fez, depois 

a sua, e assim por diante. Podendo gerar várias sequencias. 

7- É importante realizar as sequencias alinhando sempre com o ritmo da música.  

8 -Vamos ver quem consegue memorizar e repetir o maior número de sequencias? 

Se vocês esquecerem das sequencias no começo, não tem problema. Repitam a 

brincadeira quantas vezes quiser até ficar uma sequência muito legal de dança. 

Relate a experiência nas linhas abaixo, e não se esqueça de colocar quem 

participou com você, quantas sequências vocês desenvolveram. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 06 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 07/12 

 

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) Dando sequência às vivencias das danças africanas, a atividade abaixo será guiada 

para que você conheça e experimente as danças de matriz africana. Não se 

esqueçam o quanto é importante, realizar essas atividades aqui propostas, para seu 

aprendizado. Nesse momento de quarentena, a socialização com a família e os 

momentos de diversão são de extrema importância!! 

 

Kazukuta 

 

Entre os estilos de danças africanas, a kazukuta é uma dança que abrange diferentes 

passos, pois ela mistura o lento sapateado do dançarino (a), que hora se forma no 

calcanhar e outrora na ponta dos pés, com o apoio de bengalas. Os dançarinos (as) usam 

calças listradas e casacas ornamentadas, representando alguns postos do exército. Outros 

preferem cobrir o rosto com uma máscara, fazendo referência aos animais. Os 

batucadores usam instrumentos como latas, dikanzas (reco-reco), garrafas, arcos de barril 

e, para algumas variações rítmicas, a corneta de latão e caixa corneta.  

 

a) Vamos experimentar a Kazukuta por meio de uma brincadeira? Se puder, 

primeiro, assista ao vídeo para compreender quais são os principais 

movimentos, em seguida, convide alguém da sua família para participar. 

Link: Grupo Carnavalesco Uniao Kazukuta do Sambizanga - Kizaka a Viagem 

da Dança 2020 - YouTube 

 

Brincadeira/ dança: kazukuta – não deixe vassoura cair 

Regras: 

1-  Para realizar a brincadeira é necessário que tenham duas ou mais pessoas 

participando. Agora é só convidar os participantes e iniciar!!! 

 

 

 
 

 

mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MZZCh4jC9wo
https://www.youtube.com/watch?v=MZZCh4jC9wo


5 

 

2- 2- O vídeo “Grupo Carnavalesco Uniao Kazukuta do Sambizanga - Kizaka a 

Viagem da Dança 2020”, apresenta uma dança na qual os participantes se 

movimentam no ritmo da música tocando o calcanhar e a ponta dos pés no 

chão enquanto seguram um guarda-chuva.  

3- Para realização da brincadeira você precisará de um objeto que se assemelhe 

a uma bengala. Pode ser uma vassoura ou apenas o cabo do rodo, por exemplo. 

4-  Escolha uma música, pode ser qualquer uma de matriz africana. É só digitar 

na internet: músicas de matriz africana e escolher alguma. Mas caso você não 

tenha internet, pode colocar qualquer outra música que você goste, desde de 

que tenha ritmo animado e marcante. 

 

 
 

5- Ao som da música você deverá segurar a “vassoura” e dançar livremente. 

Pense sempre em seguir o ritmo da música, e tente inserir alguns passos com 

o calcanhar e as pontas dos pés. Os (as) participantes que estão dançando e 

brincando com você devem fazer o mesmo. 

6- Ao sinal de alguém, pode ser de alguma participante ou alguém que não esteja 

participando, vocês deverão trocar de lugar, de modo que a “vassoura” deve 

permanecer no mesmo lugar sem cair, ou seja, apenas vocês mudam de lugar 

trocando assim de “vassoura”.  

7- Se for mais de dois participantes, vocês podem sugerir trocar de lugar em roda, 

no sentido horário, por exemplo, assim ficará mais fácil de se organizar. Caso 

esteja apenas você e mais alguém, vocês podem ficar de frente para o outro. 

8-  É importante realizar a dança e a brincadeira sempre no ritmo da música.  

9- Vamos ver quantas trocas de lugar vocês conseguem realizar sem deixar a 

vassoura cair? Se ela cair várias vezes no começo, não desista. Tente bater seu 

recorde. Relate a experiência nas linhas abaixo. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

2ª ESCALA  

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 07 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 14/12 

 
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) Dando sequência às atividades de experimentação e vivência, que tal 

conhecermos uma dança de matriz africana que se popularizou aqui no Brasil? 

Bons estudos, e divirtam-se!! 

 

Kuduro 

 

O kuduro conquistou o gosto popular devido as suas letras carregadas de humor e 

simplicidade. Embora seja conhecido como um gênero musical, o kuduro nasceu no final 

da década de 80, em Angola, como uma dança. Depois de alguns anos, a dança se 

modernizou e aderiu uma nova roupagem, o que contribuiu significativamente para que 

ele conquistasse o mundo. 

 

 
 

No link abaixo, o vídeo retrata sobre a vida das crianças no Koona (vilarejo rural) por 

meio da música e da dança, cuja principais passos são advindos do kuduro.  

Que tal dançar junto com eles repetindo os principais passos? 

Lembrando que o passo característico do kuduro é dançar flexionando, aproximando e 

afastando os joelhos no ritmo da música. 

Link: Masaka Kids Africana Dancing to Koona - YouTube 

 

Divirta-se, convide a família e responda as questões abaixo. 

 

 

 

 
 

 

mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=swlhUCE7OXQ
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a) Foi divertido? Qual passo você mais gostou? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Você consegue perceber alguma relação do kuduro com alguma dança brasileira? 

Qual a dança, e quais são as principais semelhanças e diferenças? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Como você descreveria as crianças que aparecem no vídeo? Faça uma reflexão 

pensando aonde elas vivem, como se vestem, e etc. Elas parecem felizes? 

Descreva, no quadro abaixo, as semelhanças e diferenças entre elas e a sua 

realidade. 

 

Semelhanças Diferenças 
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LENDA AFRICANA SOBRE A FILOSOFIA “UBUNTU” 
 

Era uma vez, um antropólogo que visitou um povoado africano. Seu intuito era 

conhecer aquela cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais que guiavam 

o comportamento daquela população. Após observar aquela sociedade lhe ocorreu uma 

brincadeira para as crianças: ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore. E disse 

o seguinte às crianças:  

- A primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. 

Mas, quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, 

aconteceu algo inusitado: as crianças deram as mãos umas as outras e começaram a correr 

juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo todos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e 

repartiram as frutas.  

O antropólogo lhes perguntou por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter 

ficado com todo o cesto. Uma das crianças respondeu:  

- 'Ubuntu'.  Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste?  

O homem ficou impressionado e emocionado com a resposta sensata desse pequeno. 

Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura Zulu e Xhosa significa ‘Sou quem 

sou porque somos todos nós’. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando 

se consegue a harmonia, logo a felicidade de todos.  

Ubuntu pra você!  

 

Aproveite as semanas do Natal e Ano Novo para deixar os 

roteiros em dia, dance, brinque e se divirta com as 

atividades sugeridas. Confira também o nosso site 

www.cepaequartoequinto.com. Tem livros legais lá para 

você baixar. E claro, descanse e celebre com seus 

familiares! 

Feliz Natal, e um ano novo cheio de alegria, saúde, paz e 

muita fé no coração de cada um de vocês!! 

Na lenda abaixo, segue um recadinho muito importante e 

bonito para pensarmos, com amor, nas pessoas que estão 

ao nosso redor, e começarmos um ano novo cheio de 

esperança!! 

 

 
 

https://www.criandocomapego.com/lenda-africana-sobre-a-filosofia-ubuntu/
https://www.criandocomapego.com/lenda-africana-sobre-a-filosofia-ubuntu/
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO  

3ª ESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

 

 

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2021 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 01 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 04/01/2021 

 

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) Algumas danças africanas se tornaram tão famosas que pessoas do mundo todo 

tem experimentado e se divertido com elas. Não importa a cor da pele, e de qual 

país você vem, a possibilidade de conhecer outras culturas é algo maravilhoso. 

Sabia que existem aulas de dança africana em escolas de dança nos diferentes 

países do mundo? E que no Brasil, o ensino da cultura africana é lei e um direito 

da criança e do adolescente aprender sobre essa cultura tão bonita a qual também 

pertencemos?  

 

Assista ao vídeo do link abaixo: Petit Afro Presents - AfroDance || One Man 

Workshop Part 1 || Eljakim Video - YouTube 

 

2) Na época do Brasil colônia, o país recebeu mais de 4 milhões de africanos 

capturados dos seus países de origem. Eles foram trazidos para serem 

escravizados pelos donos de propriedades rurais em diversas atividades 

domésticas e de lavoura. Muitos ainda veem as danças africanas com desprezo e 

nem sabem o motivo, apenas reproduzem histórias que escutaram quando 

crianças. Grande parte desses preconceitos são gerados devido ao tempo de 

escravidão quando o povo africano foi trazido para o Brasil.  Embora eles tenham 

deixado todos os seus bens materiais, os africanos trouxeram para os navios 

negreiros a rica diversidade cultural dos seus países. Assim a cultura brasileira 

ficou marcada pela herança de danças relacionadas ás tradições afro-brasileiras. 

Muitas pessoas até hoje falam dessas culturas como se fosse algo ruim, não 

percebendo que estão repetindo preconceitos do passado que não admitiam a 

cultura negra no país, pois acreditavam que os negros não tinham alma, 

sentimento. Sabia que alguns costumes que temos hoje como, vestir branco no 

ano novo, pular as sete ondas na virada do ano, dentre outras, são costumes 

advindas das culturas de matriz africana? 

 

 

 

 
 

mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Gte2gmL_8og
https://www.youtube.com/watch?v=Gte2gmL_8og
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/brasil-colonia
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Maculelê 

 

Dança de origem afro-indígena, pois foi trazida pelos africanos para o brasil e aqui foi 

mesclada com a cultura dos índios. Os africanos diziam africanos escravizados diziam 

que esta era uma forma de luta contra a escravidão e o cativeiro. Para não serem 

reprimidos pelos feitores de engenho, eles transformaram essa luta em dança e cantavam 

as músicas nos dialetos para que ninguém, além deles, os compreendessem. Os passos se 

assemelham bastante aos do frevo pernambucano: saltos, agachamentos, cruzadas de 

pernas, etc. As batidas não cobrem apenas os intervalos do canto – elas dão ritmo 

fundamental para a execução de muitos movimentos de corpo dos dançarinos. 

 

Vamos vivenciar e conhecer o maculelê? Assista ao vídeo para você poder compreender 

um pouco mais sobre essa dança. 

Link: Maculelê - Espetáculo Ayeye (Nova Era) - YouTube 

 

Brincadeira/ dança: Maculelê 

Regras: 

 

1 – Serão necessárias duas garrafas pet (600ml ou 2Litros) para cada participante. Essa 

atividade você pode fazer sozinho ou convidar mais pessoas para fazer juntos. 

2 – Segurando as garrafas, cada uma em uma mão, você poderá começar experimentando 

e tirando som/ ritmo das batidas das garrafas, seja batendo as garrafas no chão, ou batendo 

uma garrafa na outra. 

3 – Tente criar uma sequência de batidas, ao som da música “boa noite – maculelê”, 

presente no vídeo acima, variando entre batidas das garrafas no chão, batendo uma na 

outra, tentando fazer movimentos com o corpo no intervalo das batidas: giros, saltos, 

agachar e levantar, e movimentos da capoeira. 

4 – Crie uma sequência de movimentos, uma coreografia. Pode ser sozinho, com os pais, 

irmãos. Sinta-se livre para inserir movimentos variados. Seja criativo (a)! 

5 – Grave um vídeo de até 2 minutos e envie para o e-mail: 

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

6 – Divirta-se!!!! 

 

 

 

A partir deste roteiro entramos em nossa 3ª escala, mas devido ao conteúdo de 

danças de matriz africana ser um elemento da cultura corporal muito 

importante e vasto, foi necessário avançar até aqui para que conseguíssemos 

compreender minimamente essa cultura tão importante e fundamental para 

todos (as) nós brasileiros (as). Foi muito legal trabalhar esse conteúdo com 

vocês e já anuncio aqui o próximo conteúdo a ser trabalhado: O FUTEBOL!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvs2Tf_aH1o
mailto:4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com

