PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
14/06 a 18/06
1- DADOS GERAIS

Modalidade: Capoeira
Técnicos Responsáveis: Ivair Ferreira dos Santos
Dias e horários que as atividades serão executadas:
Segunda-feira: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 19:30
Terça-feira: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 19:30
Quarta-feira: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 19:30
Quinta-feira: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 19:30

2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Atualmente a pandemia da Covid dificultou a realização da atividade, mas voltamos com as
medidas e cuidados necessários, respeitando os protocolos de higienização, dando
continuidade as aulas, com o retorno de poucos alunos, muitos pais preferiram não mandar
os filhos para as atividades.

3- DESCRIÇÃO DAS METAS
- Praticar o toque dos instrumentos e as músicas de Benguela e São Bento Grande;
- Organizar os materiais e instrumentos;
- Confeccionar Berimbaus de bambu;
- Montar aulas para quando voltarem as atividades;

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
- Promover o conhecimento da Cultura afrodescendente, e através da
Capoeira, um importante patrimônio cultural, contribuir para o desenvolvimento
psico-físico-social-afetivo, auxiliando na construção de valores e promovendo
a inclusão social dos alunos.

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA
- Retornar as atividades em todos os locais onde há aulas;
– Desenvolver a modalidade Capoeira para alunos a partir do 5 anos de idade
do nosso município;
– Proporcionar o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, afetivo, social e
psicomotor dos alunos;
– Estimular a capacidade de expressão individual através da Capoeira e
Maculelê;
– Trabalhar a socialização, estimulando o convívio com outras pessoas,
praticando a cooperação, lealdade, cortesia, respeito mútuo e disciplina, visto
que a pandemia trouxe um maior isolamento e falta de socialização;
- Desenvolver a prática do jogo da Capoeira, estimulando a criatividade dos
movimentos através dos vários tipos de jogos e toques;

6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
- Escola Waldir Becker (Jardim Coopagro);
- Escola Vereador José Pedro Brum – CAIC (Jardim Maracanã);
- Centro Olímpico (Jardim Santa Maria);
- Unipar (Centro).

7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
- Utilizar o lúdico, auxiliando no processo de aprendizagem da criança,
trabalhar a atenção, a imaginação, os aspectos motores e sociais, visando o
pleno desenvolvimento da criança que aprende de forma significativa;
- Trabalhar a Capoeira levando em consideração a idade e o desenvolvimento
de cada aluno;
- Ritmo: a Capoeira pode contribuir para uma harmonização do corpo através
das suas mudanças dentro das várias formas de jogo.

8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
- Alunos do Jardim Coopagro, do Jardim Maracanã e do Jardim Santa Maria;
- Alunos das Escolas Walmir Grande e Caic (da Educação em tempo integral).

9- META DE ATENDIMENTO
150 alunos

Local e data: Toledo 13 de Junho de 2021

