
ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III 

alunos de 12 a 15 anos. 

LUTAS 

ESCOLAS SEM 
MUROS 

em casa também se aprende 



ATIVIDADE DO DIA: 

Capoeira: Golpes e acertos em Porcentagem 



EDUCADOR: Jhonatan Félix Soares da silva 

 

UNIDADE ESCOLAR: EMIEF Anna dos Reis 

Signorini – SEDES e EMEF Prof Lafayette Rodrigues 

Pereira. 

Supervisor Pedagógico: Eduardo Simão 

Esta atividade foi preparada pelo oficineiro, com apoio, 

orientação e revisão da equipe de Coordenação do 

Programa de Ensino Integral. 



ATIVIDADE DO DIA: 
Capoeira: Matemática - Porcentagem 

Com esta oficina, você irá aprimorar seus conhecimentos da Capoeira e da 

matemática , utilizando-se da porcentagem.  

Vamos treinar? 

O objetivo é aprimorar seu 
conhecimento sobre 

porcentagem e suas habilidades 
dentro da nossa modalidade 

 

Materiais utilizados Nesta oficina vamos precisar de um bom espaço, almofadas ou 

chinelos. Verifiquem um espaço sem objetos que possam quebrar e machucar.   



Oficina dos movimentos e conhecimentos sobre 

porcentagem 

Execução: Porcentagem ou percentagem é usada para 

calcular descontos, acréscimo de preços, lucros, etc. É 

uma fração em que o denominador é igual a 100. O 

símbolo para representar uma porcentagem é % e vem 

precedido por um número. 



Movimentos para porcentagem 

 

 

 

 

Chame alguém de casa para ser o juiz e analisar a qualidade do seu movimento. Apresente 

os movimentos abaixo para que o juiz entenda. 

Execute uma série de 10 movimentos com a perna direita e calcule a taxa em porcentagem 

(%) de acertos deste movimento. 

 

 

 

 

MARTELO: 

 

 

                                                      

COCORINHA: 
 

 

 

ARMADA: 



Movimentos para porcentagem 

 

 

 

 

Agora realize uma série de 10 movimentos com a perna esquerda e calcule a taxa em 

porcentagem (%) de acertos deste movimento. 
 

Anote os acertos com a perna direita e os acertos com a perna esquerda. 

 

 

 

 

MARTELO: 

 

 

                                                      

COCORINHA: 
 

 

 

ARMADA: 



Movimentos para porcentagem 
Martelo Cocorinha 



Movimentos para porcentagem 

Separando as grandezas, 

armamos o problema e 

conseguimos resolver por 

regra de três. 

 

 
 

Montando o problema, temos: 
 

100% corresponde a 10 movimentos. 
 

X (acertos) em cada perna.  
 

Qual a porcentagem % de acerto em cada 

perna? 
 

% é o valor que queremos encontrar. 

 
Vamos lá pessoal! 

 

Desafie toda a sua 

família! 



A capoeira é uma expressão cultural brasileira que 

combina artes marciais, música, acrobacias e dança 

na realização golpes e movimentos rápidos, 

complexos e únicos, que requerem uma grande 

quantidade de força e flexibilidade corporal. 

Referencias bibliográficas : https://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/movimentos-da-capoeira 

Muito legal os benefícios da Capoeira! 

Vamos praticar Capoeira? 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/movimentos-da-capoeira
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 


