
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento: Danças de roda/Cirandas 

Habilidades: (GO-EF05AR36) Experimentar diferentes formas de expressão, consciência e percepção do 

corpo, tais como: elementos das práticas somáticas, danças de roda, jogos e brincadeiras tradicionais e 

contemporâneas, contação de histórias dramatizadas, entre outras atividades interartísticas. 

 

ATIVIDADE 

Olá, estudante: 

            Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer as Cirandas e a suas manifestações locais. 

Vamos aprender brincando e compreender um pouco mais as tradições populares. Vamos lá! 

 

http://todomundogostadebrincar.blogspot.com/2013/08/hora-da-ciranda-brincadeiras-e-cantigas.html 

http://todomundogostadebrincar.blogspot.com/2013/08/hora-da-ciranda-brincadeiras-e-cantigas.html


 

 

 

01 –  Vamos começar hoje assistindo ao vídeo do Link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPmE2wr94z4&list=RD7hrB9bU5E2o&index=5 

 

 Podemos dividir este vídeo em três manifestações distintas da forma de se dançar uma 

Ciranda. A Ciranda tradicional, brincada e dançada popularmente; a Ciranda ressignificada para o 

formato de um espetáculo e, por fim, uma interpretação e adaptação de uma Ciranda para a TV, 

ambientada na Idade Média. Em todos os formatos as características da Ciranda se mantêm. A 

música com sonoridade única, os movimentos, os instrumentos que são tocados e a liberdade que 

permite que qualquer pessoa dance uma Ciranda. 

 

 

https://www.revistacontinente.com.br/edicoes/222/esta-ciranda--- 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPmE2wr94z4&list=RD7hrB9bU5E2o&index=5
https://www.revistacontinente.com.br/edicoes/222/esta-ciranda---


 

 

02 –  A partir do que você pode observar no vídeo e na imagem, responda as questões e 

compartilhe no nosso grupo de WhatsApp as suas respostas: 

a. Do que trata o vídeo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.bloguito.com.br/tag/ciranda-cirandinha 

b. O que as pessoas estão fazendo? 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

c. Onde elas se encontram? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d. Qual é o tipo de música que estão tocando? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://www.bloguito.com.br/tag/ciranda-cirandinha


 

 

e. Qual o instrumento musical que estão 

utilizando? 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
 

http://dessiral.blogspot.com/2014/08/roda-de-musica_25.html?m=1 

f. Como eles estão vestidos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

g. Como eles estão dançando? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

h. Você já dançou uma ciranda?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Até a próxima aula!!! 

 

“Manifestação das tradições artísticas populares, a ciranda precisa de pouco aparato para acontecer 

e agregar, desde que haja um chão para pisar e mãos para segurar” (Erika Muniz). 

 

http://dessiral.blogspot.com/2014/08/roda-de-musica_25.html?m=1

