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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo de matriz indígena ou africana. 

  

Influências Africanas na Construção da Cultura Brasileira 

 

O continente africano sempre inspirou o mundo e compartilhou 

suas riquezas, como a sua cultura que transformou e deu 

origem a diversas outras culturas como a cultura brasileira. 

A cultura brasileira tem diversas manifestações que tiveram 

grande influências dos povos africanos que chegaram por aqui, 

no período de colonização. Você já ouviu falar de capoeira, 

maracatu e samba? São importantes manifestações que tem 

fortes raízes africanas em sua origem. E os instrumentos 

musicais atabaque, cuíca e agogô? Você conhece? Também 

são instrumentos que tem influência africana. 

A culinária brasileira também é muito rica, graças a criatividade dos africanos que chegaram por 

aqui. Eles trouxeram temperos muito apreciados como algumas pimentas, leite de coco e azeite de 

dendê. Outros pratos famosos criados pelos africanos que chegaram ao Brasil são a feijoada, o 

acarajé e o vatapá, todos inspirados na cultura africana. 

Os africanos trouxeram ainda a alegria do carnaval, por meio de influências na dança e na música, 

um imenso vocabulário que utilizamos no dia a dia e brincadeiras como barra manteiga, amarelinha 

e cama de gato, além de histórias, contos e lendas.  

A África é um continente com forte influência em nossa vida, por meio de uma cultura muito rica e 

forte, de um povo que sempre compartilhou suas crenças, hábitos, danças, comidas e brincadeiras. 

Viva a cultura da África! 

Autor: Gisele Vitório Imagens: Freepik.com.br Acesso em 31/08/2020 
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1. Segundo o texto, quais foram as brincadeiras que herdamos da cultura africana? 

  

  

  

  

 

 

2. Relacione abaixo itens da dança, culinária e música que tiveram forte influência africana. 

Dança Instrumentos musicais Culinária 

   

   

   

   

   

 

 

3. Além das brincadeiras citadas no texto, vamos vivenciar uma brincadeira do continente africano. 

Convide seus familiares para participar com você da Matambula, uma brincadeira muito famosa 

na Angola. 

 

Matambula  

       

Fonte: Portalangop.com Acesso em 05/08/2020 

Fonte: Freepik.com Acesso em 05/08/2020 
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Materiais necessários: 

   

Fita adesiva Prato plástico Bola de meia 

Fonte: Freepik.com Acesso em 05/08/2020 

 

Como jogar: 

a) Os participantes formam um círculo e três ou quatro participantes são escolhidos para o 

meio da roda.  

b) Cada participante possui um prato plástico ou tampa de pote plástico que será o seu escudo. 

Todos os participantes ficam de costas um para o outro.  

c) Ao sinal, um após o outro, os jogadores no círculo lançam duas bolas de papel (ou de meia) 

procurando acertar um dos três adversários, que se defendem usando as tampas. 

d) Quem for atingido pela bola sai do círculo e o jogador que ficar no centro do círculo por 

último é o vencedor. 

 

 

Você sabia? 

 

A Angola foi um país de colônia portuguesa e também adota a língua 

portuguesa como idioma oficial. Contudo, este país possui mais de vinte 

línguas nacionais, o que evidencia a resistência dos diferentes grupos 

étnicos angolanos ao processo de colonização portuguesa. 

 

Fonte: wikipedia.org Acesso em 11/08/2020 


