
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  2° ano.

Componente Curricular: Educação Física

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular,

presentes no contexto comunitário e regional.

Habilidades:

(GO-EF02EF01) Vivenciar, fruir e recriar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura

popular, de diferentes características, principalmente as cooperativas, presentes no contexto

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais.

(GO-EF02EF03) Propor estratégias para resolver desafios de brinquedos, brincadeiras e jogos

populares do contexto comunitário e regional com base no reconhecimento das características

dessas práticas.

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. Hoje

continuaremos o aprendizado das brincadeiras de palmas ou brincadeira de bate mão.

Para essa atividade é necessária a presença de algum/a adulto/a. É legal que esse/a adulto/a

possa ler o enunciado das questões com muito carinho.

fonte:https://maesamigas.com.br/tunel-do-tempo-brincadeiras-dos-anos-80e-90/. Acesso em:03/06/2020

https://maesamigas.com.br/tunel-do-tempo-brincadeiras-dos-anos-80e-90/


ATIVIDADE 1- Para essa atividade, como nas das aulas passadas, teremos de ter muita coragem e

atenção para realizá-la. Vocês já conhecem o Lenga la Lenga

A letra da cantiga é assim:

LENGA, LA LENGA, LA DUCHA LA DU Ê

LA DUCHA LA DU PAPA,

LA DUCHA LA DU Ê

LA DUCHA LA DU MAMA,

LA DUCHA LA DU Ê

LA DUCHA LA DU GÔ GÔ,

LA DUCHA LA DU Ê

Essa brincadeira veio lá da Angola, no continente africano. É uma brincadeira que carece de muita atenção e de

uma pessoa para brincar junto. Faremos isso passo a passo para não ficar muito confuso para você.

1º Passo: memorizar a letra e isso pode demorar um tempo. Para ajudar, coloque a cantiga para a criança ouvir

https://soundcloud.com/user-347178877/lengalalenga, caso não possa reproduzir a música, ajude a criança com

a letra repetindo junto com ela.

2º passo: aprender os gestos da cantiga. Os gestos são os seguinte, vou representar os gestos com números para

facilitar a compreensão:

1- dê as duas mãos para a pessoa que está brincando contigo e balance;

2- bater palma sozinha

3- passar a mão direita perto do ouvido direito como se estivesse espantando um mosquito;

4- passar a mão direita na lateral do quadril como se estivesse espantando algo;

5- bater com a mão direita na boca como se estivesse com sono.

Caso tenha alguma dúvida, segue um link para auxiliar https://www.youtube.com/watch?v=HgxazOkR9ng (esse

link é só para observar os movimentos, ainda não estamos brincando como as pessoas do vídeo).

3º passo: unir a letra da cantiga com os movimentos. Fica assim, vou colocar o número que corresponde ao

movimento que será feito:

https://soundcloud.com/user-347178877/lengalalenga
https://www.youtube.com/watch?v=HgxazOkR9ng


LENGA, LA LENGA, LA DUCHA LA DU Ê

1                                      2 2      2

LA DUCHA LA DU PAPA,

2              2        3  3

LA DUCHA LA DU Ê

2           2          2

LA DUCHA LA DU MAMA,

2            2        4    4

LA DUCHA LA DU Ê

2        2      2   2

LA DUCHA LA DU GÔ GÔ,

2                 2      5    5

LA DUCHA LA DU Ê

2           2    2     2

Pronto, fica assim quando unimos os gestos à cantiga. Agora podemos praticar com alguma pessoa a

cantiga e os gestos dela. Lembrem-se, essa brincadeira ainda não acabou; na próxima aula faremos

uma variação do Lenga la Lenga.

ATIVIDADE 2- Nessa atividade continuamos brincando com as brincadeiras de palma. Você já brincou

da brincadeira da Cabeleileila Leila!? Essa brincadeira também é uma adaptação de outra brincadeira

que normalmente é chamada de Ana Banana; caso queira ver o ritmo, segue o endereço

https://www.youtube.com/watch?v=CsRZqBKg-u0.

É uma atividade bem interessante, que além de ser um trava-língua é também uma brincadeira que

desafia nosso equilíbrio. A letra adaptada da cantiga é assim:

Leila la Leila

https://www.youtube.com/watch?v=CsRZqBKg-u0


a cabeleleila

mexe nas madeixas

24 horas

splash

remexe

Depois que memorizar a letra é hora dos gesto, vou enumerar os gestos para facilitar:

1- bater palmas com quem está brincando com você, uma pra cima (com uma mão) e a outra pra baixo (com a

outra mão);

2- bater palmas de frente com quem está brincando com você;

3- bater palma sozinha.

4- colocar as mãos na cintura e abrir um pouco as pernas e ficar nessa posição para cantar novamente. Cada vez

que cantar vai abrir um pouco mais a perna.

5- fazer um giro no quadril.

Unindo a cantiga e os gestos fica assim:

Leila la Leila

1      2    3

a cabeleleila

1      2       3

mexe nas madeixas

1        2          3

24 horas

1     2      3

splash

4

remexe



5

Agora que aprendeu tudo é que vem o desafio do equilíbrio, vamos ver quantas vezes conseguimos

cantar sem cair?

ATIVIDADE 3 - Nessa atividade pergunte para a criança qual brincadeira gostou mais e converse sobre

isso, incentive-a a tentar explicar porque gostou mais de uma do que de outra. Depois incentive a

criança a criar variações dos gestos das brincadeira, isso estimula o pensamento e a autonomia dela.

Lembre-se, incentivar não é obrigar, e a criança só vai conseguir se expressar se sentir-se bem no

ambiente.

SUGESTÃO BRINCANTE: Realize várias vezes as brincadeiras, a fim de ficar cada vez mais fácil cantar e

fazer os movimentos.

Até a próxima atividade!!


