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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º 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 5°__________ 

 

 

 

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: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

 

1) No roteiro 04, foi trabalhado um texto sobre as origens do hip hop. Nesse 

texto foi abordado que o Movimento Hip-Hop se originou, agrupando 

diversas práticas culturais humanas que tinham um objetivo em comum, 

fazer críticas à desigualdade social. Pode-se dizer que o hip-hop é uma 

manifestação cultural que envolve elementos de dança, música, estilo de 

se vestir, artes visuais (grafite) e até alguns elementos da cultura corporal 

como o skate e o basquete de rua. 

A música é um elemento muito importante, pois foi a partir dela que as 

manifestações contra a desigualdade e o preconceito se fizeram 

representada por meio das letras escritas e cantadas por Mc e rappers. 

 

A partir da música abaixo, “cota não é esmola”, faça uma leitura da 

realidade e preconceitos vividos por estudantes negros e pobres dentro da 
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escola e na sociedade, elencando os pontos que mais te deixaram pensativo 

na letra dessa música, e quais são os protestos feitos na música. Não 

esqueça de relatar o motivo. 

Sugestão: Se possível, escute a música acompanhando a letra.  

 

Link: Bia Ferreira - Cota Não é Esmola | Sofar Curitiba - YouTube 

 

COTA NÃO É ESMOLA – Bia Ferreira 

Existe muita coisa que não te disseram na escola 

Cota não é esmola! 
Experimenta nascer preto na favela pra você ver! 

O que rola com preto e pobre não aparece na TV 

Opressão, humilhação, preconceito 
A gente sabe como termina, quando começa desse jeito 

Desde pequena fazendo o corre pra ajudar os pais 

Cuida de criança, limpa casa, outras coisas mais 
Deu meio dia, toma banho vai pra escola a pé 

Não tem dinheiro pro busão 

Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o pão 

E já que tá cansada quer carona no busão 
Mas como é preta e pobre, o motorista grita: não! 

E essa é só a primeira porta que se fecha 

Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa 
Chega na escola, outro portão se fecha 

Você demorou, não vai entrar na aula de história 

Espera, senta aí, já já dá 1 hora 

Espera mais um pouco e entra na segunda aula 

E vê se não atrasa de novo! A diretora fala 

Chega na sala, agora o sono vai batendo 

E ela não vai dormir, devagarinho vai aprendendo que 

Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão 
Ela interrompe a professora e diz, 'então não vai ter pão' 

E os amigos que riem dela todo dia 

Riem mais e a humilham mais, o que você faria? 
Ela cansou da humilhação e não quer mais escola 

E no natal ela chorou, porque não ganhou uma bola 

O tempo foi passando e ela foi crescendo 

Agora la na rua ela é a preta do suvaco fedorento 
Que alisa o cabelo pra se sentir aceita 

Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita 

Agora ela cresceu, quer muito estudar 

Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular 
E a boca seca, seca, nem um cuspe 

Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP 

Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola 

Que todos são iguais e que cota é esmola 
Cansada de esmolas e sem o dim da faculdade 

Ela ainda acorda cedo e limpa três apê no centro da cidade 

Experimenta nascer preto, pobre na comunidade 

Cê vai ver como são diferentes as oportunidades 

https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM
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E nem venha me dizer que isso é vitimismo 

Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo! 

E nem venha me dizer que isso é vitimismo 

E nem venha me dizer que isso é vitimismo 
Não bote a culpa em mim pra encobrir o seu racismo! 

E nem venha me dizer que isso é vitimismo 

São nações escravizadas 

E culturas assassinadas 

É a voz que ecoa do tambor 
Chega junto, venha cá 

Você também pode lutar, ei! 

E aprender a respeitar 

Porque o povo preto veio para revolucionar 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Não deixe calar a nossa voz não! 
Revolução 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Revolução 

Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai 

Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai, ei 

Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai 
Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai 

E é peito aberto, espadachim do gueto, nigga samurai! 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga samurai! 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga 

É peito aberto, espadachim do gueto, nigga samurai! 

Vamo pro canto onde o relógio para 

E no silêncio o coração dispara 

Vamos reinar igual Zumbi, Dandara 

Odara, Odara 

Vamo pro canto onde o relógio para 
No silêncio o coração dispara 

Odara, Odara, ei! 

Experimenta nascer preto e pobre na comunidade 

Você vai ver como são diferentes as oportunidades 
E nem venha me dizer que isso é vitimismo 
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Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu ra-cis-mo! 

Existe muita coisa que não te disseram na escola! 

Cota não é esmola! 

Cota não é esmola! 
Cota não é esmola! 

Eu disse:Cota não é esmola! 

Cota não é esmola! 
Cota não é esmola! 

Cota não é esmola! 

São nações escravizadas 

E culturas assassinadas 

É a voz que ecoa do tambor! 
Chega junto, venha cá 

Você também pode lutar 

E aprender a respeitar 

Porque o povo preto veio revolucionar 

Cota não é esmola! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º 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 5°__________ 

 

 

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: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

Estilos de dança de rua 

 

Segue, abaixo, os principais estilos de dança de rua: 

 

Locking 

 

É um estilo conhecido por ser bastante cômico, em que os dançarinos trajam 

roupas listradas, suspensórios, meias compridas e boinas. A principal característica do 

locker são os passos travados; contudo, o estilo permite que o dançarino brinque com o 

corpo, executando movimentos divertidos com saltos e giros. 

 

 
Assista também ao vídeo: Locking Performance Showcase / Hilty & Bosch 

Choreography / 310XT Films / URBAN DANCE CAMP - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=AifQ64khhY4
https://www.youtube.com/watch?v=AifQ64khhY4


6 

 

Popping 

 

Caracteriza-se pela contração da musculatura de braços, pernas e peitos, como se a pessoa 

imitasse um robô. Um dos passos mais conhecidos do popping é o back slide, andar para 

trás arrastando os pés, elemento que ficou muito conhecido por ser executado por Michael 

Jackson. 

 

 
 

Assista ao vídeo: Poppin John | FrontRow | World of Dance 2017 | #WODATL17 - 

YouTube 

 

Breaking  

 

Bastante conhecido por suas acrobacias e poses que exigem equilíbrio e força. Muitos 

desses movimentos são realizados próximos ao solo, como paradas de cabeça, queda de 

rim e corta-capim. 

 

 

 

Assista ao vídeo: Old Skool Hip Hop 80's Tribute Breakdancing Contest - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkfDjRwBaaQ
https://www.youtube.com/watch?v=BkfDjRwBaaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RMBb-VvJShY
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Freestyle  

 

Caracteriza-se pela criação de movimentos, pela liberdade em combinar estilos, passos e 

poses, fugindo do comum. 

 

 
 

Assista ao vídeo: Chachi Gonzales- Like A Boy - YouTube 

 

1) Agora vamos lá... Conte para mim qual o estilo de dança de rua (hip hop) você mais 

gostou e o porquê. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2) Escolha dois ou mais passos, do estilo que você mais gostou, assista ao vídeo 

novamente, e tente reproduzi-lo ouvindo uma música de hip hop. Tente executá-los 

sempre tentando acompanhar o ritmo. Nas linhas abaixo descreva quais foram os passos 

e estilo escolhido, e relate como foi a experiência (dificuldades, se foi divertido, etc.). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

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

EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º 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 5°__________ 

 

 

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: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

A dança de rua 

 

 A dança no hip-hop é, muitas vezes, denominada break, ou dança de rua (street 

dance), como é conhecida no Brasil. Suas principais características são movimentos 

fortes, dinâmicos e desafiadores executados com braços, pernas, tronco e cabeça, 

envolvendo também saltos, acrobacias, giros e passos ágeis. 

 O músico, compositor e DJ Afrika Bambaataa, que contribuiu diretamente para a 

criação do termo hip-hop, também foi importante para o desenvolvimento das “batalhas” 

de dança, elemento bastante comum quando sem fala em hip-hop. Ele considera que os 

conflitos, muito frequentes entre as gangues da época, pudessem ser resolvidos por meio 

de disputas de dança, e assim começaram a surgir as principais batalhas, em que os 

dançarinos (as) procuravam executar movimentos cada vez mais complexos (ROCHA, 

2001). 

 
 

A atividade abaixo será guiada para que você conheça e experimente as batalhas 

de hip-hop. Lembrando que 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 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.  
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1) Vamos experimentar a batalha do hip-hop 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 da brincadeira/dança. 

Link: hip hop Brasil vs Japão - Dança de rua Se inscrevam - YouTube 

 

Brincadeira/ dança: Batalha - 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!!! 

2- O vídeo “hip hop Brasil vs Japão – dança de rua”, mostra que os dançarinos 

(as) em uma apresentação e batalha de hip hop. No vídeo, cada grupo se apresenta 

utilizando seus melhores passos, e logo convida o outro grupo o desafiando a fazer 

passos mais originais e criativos. 

3-  Escolha uma da música de hip hop, pode ser qualquer uma. É só digitar na 

internet: músicas de hip hop. Mas caso você não tenha internet, pode colocar 

qualquer outra música que você goste, desde de que tenha ritmo marcante e com 

batidas fortes e fracas. 

4- Grave um vídeo de até 2 minutos dessa batalha. Antes de iniciar a gravação, 

leia as instruções de como executar a atividade e experimente ao menos uma vez 

a proposta para que você possa compreende-la melhor e elaborar uma sequência 

bem legal. 

4- Ao iniciar a brincadeira/dança, vocês devem escolher uma pessoa para começar 

e assim, na sequência os outros, caso tenha mais de dois participantes. Por 

exemplo: sua irmã é a 1ª, você o 2°, seu avô o 3° e assim por diante. 

5- Coloque a música e vamos começar!! 

6- O 1°, aquele que iniciará a brincadeira, deve escolher uma sequência de passos: 

pode ser batida de pé ou de mão, giros, piruetas e movimentos específicos do hip 

hop. Não esqueça de sempre memorizar a sequência. 

6- Logo em sequência, o segundo participante deve repetir a sequência do 

primeiro participante e acrescentar outra. Assim, a brincadeira deve dar 

continuidade sempre repetindo todas as sequencias, começando pela 1ª. 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 as 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, e me envie o 

vídeo por e-mail. Ficarei muito feliz de assistir!!! 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ae23Su9NmfI
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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 nas pessoas que estão ao nosso 

redor com amor, 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 – 5º 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 5°__________ 

 

 

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: 

5ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) Durante a 2ª escala trabalhamos o hip hop e suas principais manifestações. 

Estudamos que o hip hop surgiu como um meio de protesto na periferia dos 

Estados Unidos da América contra as desigualdades sociais e raciais. Entendemos 

também que estes protestos se deram de várias maneiras: por meio da dança, da 

música, e das artes visuais, especificamente o grafite. 

 

a) Escolha uma música que você goste, e a partir dela escreva a letra de uma 

música relatando quais são suas principais aflições, angustias ou felicidades 

como pré-adolescente, ou pode ser também um protesto contra preconceito, 

contra a degradação e poluição do meio ambiente, política e etc. Escolha um 

novo nome para a música, e escreva em qual música você se baseou. Lembre-

se que não é para copiar a música, mas apenas escutá-la, sentir o ritmo para 

servir de inspiração. 

 

Música escolhida: ______________________________________________ 

 

Nome da música (que você criou): __________________________________ 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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b) Grafite:  

Sabe-se que o grafite é uma arte. Geralmente são feitas em muros públicos ou 

privados, com o intuito de protestos, para lembrar a sociedade a realidade em 

que vivemos, mas também como arte para inspirar e enfeitar a cidade. O 

grafite é diferente da pichação. Para pintar ou grafitar um muro é necessário 

ter autorização, caso contrário é considerado uma forma de vandalismo. Faça 

uma pesquisa sobre o grafite e observe como essa arte é feita: suas principais 

características, e depois faça um desenho/grafite no espaço abaixo de sua 

escolha. Lembrando que deve ser feita em forma de protesto. Não se preocupe 

se está feio, bonito, essas coisas.. o que vou avaliar é a criatividade e a proposta 

do grafite. 

Se preferir, pode fazer em uma folha a parte com tintas, pinceis, etc. Me envie 

por e-mail, ou entregue presencialmente, ok? 
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A partir deste roteiro entramos em nossa 3ª escala, mas devido ao conteúdo de 

hip hop ser um elemento da cultura corporal muito importante e vasto, foi 

necessário avançar até aqui para que conseguíssemos compreender 

minimamente esta dança e suas manifestações. Foi muito legal trabalhar esse 

conteúdo com vocês e já anuncio aqui o próximo conteúdo a ser trabalhado: 

GINÁSTICA!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


