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Contexto de aplicação 

 A Escola Municipal Pedro Ernesto está localizada no bairro da Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.

 A escola atende 318 crianças do 1º ao 5º ano do 1º segmento do ensino fundamental, contemplando

desta forma, 2 turmas de 1º ano, 2 turmas de 2º ano e 3 turmas de 3º ano no turno único, e no horário

parcial temos 2 turmas de 4º ano e 2 turmas de 5º ano.

 A equipe gestora da escola é composta por Diretora, Diretora Adjunta, uma Coordenadora e uma

Orientadora Educacional.



Contexto de aplicação 

 O corpo docente é formado  por  9 professoras regentes das turmas, 2 professoras de  Educação 

Física, 2 professoras de Língua Inglesa,1 professora de Artes Visuais, 1 professora de Música, 

1 professor de Sala de Leitura. 

 A escola recebe apoio de voluntários de Contação de História, monitor de informática 

(Parceiros da Educação), Assistente de Alfabetização (Projeto Mais Alfabetização – MEC), 

estagiários da Educação Inclusiva, voluntária de Reforço Escolar e Voluntárias do Projeto 

Artha.

 O projeto foi desenvolvido pelas professoras Fortune (Educação Física), Artes Visuais (Lúcia) 

e Carlota (Música) com as turmas de 4º e 5º anos.

 O Projeto  aconteceu entre os meses de junho e agosto.



Foco do projeto 

Permear pela história africana, utilizando brincadeiras, atividades e a cultura, e as 

inserir nas aulas de forma lúdica, com a finalidade de ampliar e diversificar 

conteúdos dentro das três disciplinas (Educação Física, Música e Artes Visuais) 

através de jogos, trabalhos manuais e músicas. 

Reconhecer e valorizar os conhecimentos adquiridos, entendendo que  fazem 

parte das nossas origens. 



Justificativa do projeto 

Este projeto foi realizado a fim de proporcionar experiências

culturais/multiculturais, reflexivas, sensoriais, sociais e ambientais como

também para a conscientização da grande representatividade da África

no Brasil.

Atende à Lei nº 11645/08 – Art. 26 – A, que fala sobre a obrigatoriedade

do estudo da cultura indígena e afro-brasileira.



Desenvolvimento/Tecnologia

As atividades aconteceram nas aulas de Educação Física, Música e Artes Visuais.

Em Educação Física, começamos falando sobre os países africanos que os alunos

conheciam. Abordamos jogos e brincadeiras originadas em determinados países africanos.

No segundo momento, falamos sobre a capoeira (atividade afro-brasileira) – Ritmo, canto,

instrumentos e tipos de jogos (Angola, regional e contemporânea).



• Nas aulas de Música, os alunos conheceram e desenharam os instrumentos africanos. 
Conheceram os instrumentos de origem africana que a escola possui.

• Executaram ritmos em alguns dos instrumentos de percussão usados na capoeira (agogô 
e pandeiro). Entoaram o cânone “Abalô Capoeira” do compositor Fernando Moura em 
uníssono e a duas vozes.

• Entoaram o cânone a duas vozes com acompanhamento de piano em instrumentos de 
percussão.

Desenvolvimento/Tecnologia



• Nas Artes Visuais, o desenvolvimento do conhecimento e da 
prática desta produção artística, perpassou por alguns dos 
elementos da linguagem visual: textura, cores (neutras) e  
linhas/desenvolvimento do traçado. 

Desenvolvimento/Tecnologia



Registros de desenvolvimento do  projeto

Silhuetas , em vários tamanhos e 

gestuais, do Jogo /Luta de Capoeira.

Silhueta  transferida no  

papel vegetal.

Textura feita com 

lápis/grafite no verso da 

imagem.

Silhueta já 

transferida para 

folha de papel A4 e 

pronta, para ser 

realizada a textura 

visual de acordo 

com a pressão do 

lápis.



Registros de desenvolvimento do  projeto
Composição coletiva: 

texturas visuais das 

silhuetas do Jogo de 

Capoeira, na folha A4 

recortada,  coladas sobre 

papel cartão preto  e 

tendo como suporte final 

o papel 40k .



Registros de desenvolvimento do  projeto

Composição coletiva: texturas visuais das silhuetas do Jogo de

Capoeira, na folha A4 recortada, coladas sobre papel cartão

preto e tendo como suporte final o papel 40k .



Registros de desenvolvimento do  projeto



Registros de desenvolvimento do  projeto



Registros de desenvolvimento do  projeto



Recursos utilizados para realização do projeto 
• Som

• Pen drive

• Instrumentos musicais

• Giz, lápis, papel, cola, tesoura, tecido e outros materiais de papelaria.

• Data-show

• Vídeos

• Textos

• Obras de Arte



Avaliação e Resultados
Os alunos aprenderam parte da história de vários jogos e brincadeiras africanos, bem como

sobre a capoeira: como surgiu, (como era vista, quais as condutas), música, instrumentos,

cantos, ritmos e origem.

Desenvolveram também a conduta esportiva, comportamental, em relação às lutas de forma

geral. Se interessaram e se envolveram nas atividades. Os alunos também puderam trazer um

pouco do conhecimento que tem sobre o assunto, compartilhando suas habilidades com os

outros alunos.

Alguns alunos se interessaram em continuar buscando o conhecimento da capoeira como

atividade física.

Atenderam a proposta de identificar e praticar alguns elementos da linguagem visual , se

conscientizando da contribuição dos africanos ao Brasil. Isso fez com que os alunos

dialogassem com o percurso de aprendizagem, potencializando suas conexões entre os eixos:

produção, apreciação e contextualização.



Conclusões

Concluímos que a inserção da cultura africana, bem como a cultura 
indígena, nas suas diferentes linguagens (multidisciplinar), é de extrema 
importância e riqueza para a construção da identidade cultural de cada 
indivíduo. 

Isso ocorre de forma intensa nas situações de relações interpessoais, pela 
vivência de um sentimento de pertencimento a um grupo e a uma 
sociedade.
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