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Aquecimento básico 2 

https://www.youtube.com/watch?v=943yPpMdO2U 

 

ATIVIDADE 1 

KUNG FU -KUNG FU - aula 2 

 

Passo 1 - Assista os seguintes vídeos:  

 

- Nome do vídeo: "5 tecniche shaolin kung fu" canal:  Lorenzovit  Acesso em 

30/03/2020 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=P-bnC4iaslg 

Nome do vídeo: "Shaolin warriors animal forms" canal:  KungFuMagazine Acesso 

em 30/03/2020 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=iSTCWH_4KCQ 

Nestes vídeos monges mostram diferentes estilos de Kung Fu vídeo:  

 
Passo 2 – Exercício de Identificação e Registro 

 

Após assistir os vídeos, faça uma lista do que você identificou a partir dos 

movimentos dos monges 

Qual estilo cada monge apresentou? 

Exemplo:  Vídeo 5 tecniche shaolin 

                  1 movimentos do tigre  

                         2 movimentos da serpente 

                   3 movimentos da garça 

... 

ATIVIDADE 2 

Aquecimento básico 

 

COLÉGIO FRIBURGO 

PERÍODO AMPLIADO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=943yPpMdO2U
https://www.youtube.com/watch?v=P-bnC4iaslg
https://www.youtube.com/watch?v=iSTCWH_4KCQ


 

 

 

Os vídeos dos links a seguir mostram as mãos dos animais e as principais posturas dos animais 

Mãos dos animais     https://www.youtube.com/watch?v=F0XAfVkEn9k 

Posições dos animais https://www.youtube.com/watch?v=Fkow408fHJ0 

 

Para exercitarmos as posições dos animais vamos dividir o tempo de execução em 3 níveis diferentes: 

Quem tem:     6 anos    7 anos   8 anos   - precisa ficar parado, mantendo cada posição por 10 segundos 

Quem tem:    9 anos    10 anos  11 anos – precisa ficar parado, mantendo cada posição por 15 segundos 

Quem tem:    12 anos    13 anos   14 anos ou 15 anos – precisará manter cada postura de 20 a 30 

segundos, o tempo que você vai conseguir manter pode variar de acordo com sua preparação física. 

 

Este é um treino de força e resistência. Seja sincero! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos brincar um pouco para finalizar a aula 

O vídeo a seguir mostra uma brincadeira para exercitarmos a percepção de espaço 

https://www.youtube.com/watch?v=1YmVtXBuQ50 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

Mãos e posições dos animais 

 

ATIVIDADE 4 

Descontração 

 

Lembre-se: pode ser fácil, pode ser legal, pode ser uma aprendizagem.... Depende de você! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0XAfVkEn9k
https://www.youtube.com/watch?v=Fkow408fHJ0
https://www.youtube.com/watch?v=1YmVtXBuQ50

