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Nome do Projeto de Extensão: PEQUENOS CAPOEIRAS
Coordenador do Projeto:
O que é o Projeto?

Leandro Ribeiro Palhares
O projeto visa atender crianças, em

(resumo simplificado com utilização de linguagem

Diamantina/MG, através da imersão

simples e compreensível, evitando o uso de siglas,

na capoeira, com toda sua riqueza

jargões e estrangeirismos)

cultural.
Qual o período de realização do projeto?

Março a Dezembro de 2011.

Quais são os objetivos do projeto?

Geral: fomentar o acesso a capoeira as
crianças do Município de Diamantina.
Específicos:
- Vivenciar na prática os movimentos e
a musicalidade da capoeira;
- Incentivar a busca sobre a
contextualização histórica da capoeira;
- Proporcionar o acesso aos folguedos
folclóricos (ex: maculelê e puxada-derede);
- Promover a interface entre a
Universidade e a comunidade, através
de uma manifestação cultural popular
como a capoeira;
- Contribuir para a conscientização
sobre a importância da preservação do
meio
ambiente,
higiene,
boas
maneiras, respeito a família dentre
outros valores que podem ser
agregados a um projeto social
vinculado a cultura corporal;
- Estimular a reflexão e a crítica
(valores conceituais, atitudinais e
procedimentais) a respeito da cultura
corporal;
- Desenvolver a criatividade, expressa
pelos gestos corporais;
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Quem poderá participar do projeto?

- Proporcionar oportunidades para
que os alunos possam se adaptar as
realidades e necessidades locais, de
forma lúdica e não coerciva.
- Auxiliar na formação de cidadãos
capazes de lidar com a diferença, com
a alteridade, tornando-se mais livres
de preconceitos e mais tolerantes.
Crianças entre 4 e 10 anos de idade,
matriculadas e frequentes na Escola
Municipal Cidade Nova
(Diamantina/MG).

Qual o local que será realizado o projeto?

Escola Municipal Cidade Nova /

(endereço, ponto de referência)

Associação dos Moradores do Bairro
Cidade Nova.

Quais os dias e horários em que serão

4as e 6as feiras, das 10 as 12 horas:

realizadas as atividades do projeto?
- Turma 1: 3 a 6 anos de idade / 1011hs / 4ª feira
- Turma 2: 7 a 10 anos de idade / 1112hs / 4ª feira
- Turma 3: 3 a 6 anos de idade / 1011hs / 6ª feira
- Turma 4: 7 a 10 anos de idade / 1112hs / 6ª feira
Quais as atividades propostas para a

Capoeira regional, em seus aspectos

comunidade no projeto?

técnicos, táticos, rítmicos (canto e
toque de instrumentos musicais) e
históricos, sempre forma lúdica.
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Como participar? (se for através de inscrição

Como o público-alvo são crianças da

prévia, favor descrever local de inscrição, telefone,

comunidade do bairro Cidade Nova,

nome da pessoa que ficará responsável pela inscrição,
se terá fila de espera, se todos que estarão inscritos

matriculados e frequentes na Escola

poderão participar do projeto)

Municipal Cidade Nova, a participação
fica condicionada aos dois requisitos
anteriormente citados. A escolha dos
10 alunos para cada uma das 4 turmas
se dá por ordem de inscrição/procura
dos alunos e/ou responsáveis pela
direção da escola.

Como o projeto será avaliado pela
comunidade?

- A avaliação dos alunos participantes
do projeto se dará através da
observação diária do desempenho
corporal,
musical,
conhecimento
histórico, além do comportamento,
assiduidade e frequência. Cabe
ressaltar que estas avaliações terão
como indicadores o próprio aluno, ou
seja, cada um será comparado a si
mesmo ao longo do tempo. Desta
forma, enfatiza-se o processo de
ensino aprendizagem e não apenas o
resultado final.
- O projeto será avaliado através de
ações (ex: questionários, minientrevistas)
com
os
alunos
participantes, a discente voluntária, o
coordenador e a própria escola. Além
disso, a observação da aceitação do
projeto pelas crianças e adolescentes,
seus familiares e a comunidade
escolar.
- O coordenador do projeto será
avaliado através de ações (ex:
questionários, mini-entrevistas) com
os alunos participantes do projeto, a
discente voluntária e a própria escola.
Além disso, a observação da aceitação
do projeto pelas crianças e
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Caso o participante deseje fazer alguma

adolescentes, seus familiares e a
comunidade escolar.
Para o coordenador do projeto ou

reclamação e sugestão, como fazê-lo?

diretora da escola.

As informações prestadas serão de responsabilidade do coordenador do projeto.
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