
Atividades de Apoio à Aprendizagem
Ensino Fundamental - Anos Iniciais

4º ANO



1. Leia e cante.

Brincadeiras de origem africana que se tornaram parte da cultura brasileira.



2. Leia o texto.

Jó é um personagem bíblico do antigo testamento que possuía uma grande

paciência. Dai a expressão "Paciência de Jó". Segundo a Bíblia, Deus

apostou com o Diabo que Jó, mesmo perdendo as coisas mais preciosas

que possuía (filhos e fortuna) não perderia a fé. Nada indica que Jó tinha

escravos e muito menos que jogavam o tal caxangá. Acredita-se que a

cultura negra tenha se apropriado da figura para simbolizar o homem rico

da cantiga de roda. Os guerreiros que faziam o zigue zigue zá, seriam os

escravos fugitivos que corriam em ziguezague para despistar o capitão-do-

mato. O mais difícil de entender é o que seria o caxangá. Segundo o

dicionário Tupi-Guarani-Português, a palavra vem de caá-çangá, que

significa "mata extensa". Para o Dicionário do Folclore Brasileiro, é um

adereço muito usado pela mulheres do estado de Alagoas. A verdade é que

a cantiga vem sofrendo e ainda sofre modificações em seus versos de

estado para estado.

Fonte: http://culturanordestina.blogspot.com/2008/11/escravos-de-jo-jogavam-caxanga.html

Brincadeiras de origem africana que se tornaram parte da cultura brasileira.

http://culturanordestina.blogspot.com/2008/11/escravos-de-jo-jogavam-caxanga.html


Uma das formas mais conhecidas de brincar de Escravos de Jó é a sincronização dos movimentos. Cada

jogador recebe um pedrinha e o objetivo é executar todos os movimentos sem errar nenhum. Juntos, em formato

de círculo, todos começam a cantar amúsica.

Nas primeiras fases, as pedrinhas são transferidas para o colega que está do lado direito, ou seja, em sentido anti-

horário. Quando chegar no verso “Tira, põe, deixa ficar”, todos obedecem o que diz a letra damúsica.

No verso seguinte a passagem de pedrinhas é retomada, até que no trecho “Fazem zig-zig-zá” as pedras são

movimentadas, mas sem entregá-las a ninguém.

Os jogadores que errarem algum movimento serão eliminados da competição, até que reste apenas o vencedor.

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-africanas/

Sugestão: Convide a família para brincar de Escravos de Jó.

3. Continue lendo o texto.

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-africanas/


https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5814/brincadeiras-de-
origem-africana

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5814/brincadeiras-de-origem-africana
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5814/brincadeiras-de-origem-africana


Terra-mar

Originária de Moçambique, a brincadeira é muito
fácil de ser executada. Basta riscar uma extensa linha
no chão. De um lado deve-se escrever a palavra
“terra” e do outro lado, a palavra “mar”. No começo
todos podem ficar na terra. Porém, quando o
mediador gritar “mar!” todos devem pular para o
lado contrário. O procedimento vai se repetindo, e o
interessante é que as ordens sejam dadas cada vez
mais rápidas. Aqueles que foram errando o lado vão
sendo eliminados, até que aquele que ficar por
último seja o vencedor.

Mamba

A brincadeira é tradicional da África do Sul. Para brincar de
mamba é necessário delimitar um certo espaço no chão e
todos que estiverem brincando devem ficar dentro do espaço.
Somente um dos participantes ficará de fora. A mamba (ou
cobra), ficará correndo ao redor do espaço demarcado com o
intuito de pegar quem estiver dentro dele. Quando um deles for
pego, ele precisa segurar nos ombros ou cintura da mamba e
assim por diante. Somente o que está em primeiro lugar da fila
poderá pegar os demais colegas, entretanto, os membros da fila
poderão ajudá-lo, uma vez que eles não podem passar pelo
corpo da cobra. Vence a brincadeira o último que for pego.

4. Leia algumas brincadeiras africanas:



A) O que você descobriu ao ler estas brincadeiras?

B) São conhecidas ou parecidas com as brincadeiras que você já brincou ou viu alguém brincar?

C) Escreva para um amigo convidando-o para brincar de uma brincadeira que você conhece ou que já brincou que se

parece com as brincadeiras de origem africana. Combine de brincar com seu amigo assim que terminar o período de

reclusão da pandemia do coronavírus. Explique como será a brincadeira.

D) Registre as semelhanças com as brincadeiras africanas.

5. Atividades sobre brincadeiras africanas e do nosso cotidiano

Para saber mais!!!

As brincadeiras trazidas pelos africanos foram sendo incorporadas na nossa cultura. Algumas delas sofreram adaptações com o

passar do tempo como pega-pega, morto-vivo,...


