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www.escolasaberviver.com.br

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CURSO: Capoeira 

TURMAS: Educação Infantil e 1º ano

PROFESSORA: Karlla Soares de Almeida

OBJETIVOS: 

 Aprimorar diversas condutas psicomotoras, destacando coordenação motora e suas valências
físicas como a flexibilidade e o equilíbrio.

 Desenvolver a prática da Capoeira jogo, estimulando a criatividade de movimentos;

 Estimular a musicalidade na capoeira, dinamizando as interações dentro deste espaço;

CONTEÚDOS: 

 Flexibilidade: a  capoeira  juntamente  com  exercícios  de  alongamento,  interferem  na
manutenção e aprimoramento da flexibilidade de quem os pratica;

 Coordenação motora:  a  capoeira  contribui  para  mudanças  no  comportamento  motor  em
crianças de quatro a seis anos ocasionadas pela prática da capoeira;

 Equilíbrio:  essa habilidade ajuda a sustentar  o corpo contra a lei da gravidade, através da
capoeira a criança desenvolve o equilíbrio dinâmico, estático e o recuperado;

 Ritmo: A música exerce na capoeira uma função crucial para a prática, para o rito e para o
indivíduo.

ATIVIDADES PARA A SEMANA:

1. Os  pais  junto  com a  criança  irão  realizar  um pequeno  alongamento  para  desenvolver  a
flexibilidade da criança. Membros inferiores: a) sentados no chão a criança deverá estender as
pernas e segurar na ponta dos pés: b) coloca-se o pé esquerdo em cima do direito e segura na
ponta do pé (logo em seguida faz-se com o esquerdo); c) segura-se na ponta do pé direito e
eleva a perna para cima (faz-se o mesmo com o pé esquerdo). Membros superiores: a) junta as
duas mãos e eleva os braços para a frente; b) eleva-se os braços para cima; c) eleva-se os
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braços para o lado direito (faz-se o mesmo com o lado esquerdo).  Observação:  Todos os
movimentos devem ter a duração de 10 segundos cada. 

2. Os pais poderão pegar objetos como por exemplo: sapatos, pregadores... colocar no chão com
uma distância mínima de 30 centímetros e pedir que a criança faça zigue zague entre eles. 

3. Peça a criança que fique na ponta dos pés e os braços abertos na posição de avião durante 10
segundos. Faço isso com a perna esquerda e em seguida com a direita. Esse exercício ajudará
a desenvolver o seu equilíbrio.

4. Os pais ou responsáveis pela criança deverá procurar no site YouTube o endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=jq63YqjCxew.  (Vídeo  Raridade  da  capoeira  músicas
infantis da capoeira. Essa atividade proporciona a criança a desenvolver o ritmo na capoeira
através da musicalidade. Coloque o vídeo e deixe a criança cantar as músicas e a brincar a
capoeira de forma espontânea, desenvolvendo além do seu ritmo a criatividade. 

Fico ansiosa aguardando o retorno de vocês. Até breve!

Atenciosamente, 

Tia Karlla (Capoeira)

https://www.youtube.com/watch?v=jq63YqjCxew

