
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Manifestações das danças tradicionais, sociais e 
contemporâneas; Produção goiana e seus contextos. 

Habilidades (GO-EF03AR08-A) Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das 
danças tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 
brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valorizando a produção 
goiana e seus contextos. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE “QUE DANÇA É ESSA?” 

01- Observe a imagem abaixo: 

 
Fonte: http://www.rotadasaguas.com.br/cultura-tradicao-e-amizade-sao-celebradas-em-socorro/ 

Olá, estudante: 

  Na atividade de Arte/Dança vamos usar nosso conhecimento e deixar o corpo ser levado 

pelo que se pede. Esteja em segurança e fique atento a cada movimento. Não se esqueça de 

registrar (anotações e/ou desenhos) tudo aquilo que achar interessante e de perguntar quando 

surgir alguma dúvida. 

 

http://www.rotadasaguas.com.br/cultura-tradicao-e-amizade-sao-celebradas-em-socorro/


 

 

 

02- Você conhece esse estilo de DANÇA? Que DANÇA é essa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

03- Leia o texto abaixo, é uma música de um compositor goiano chamado Fernando Perillo: 

Meu Catira (Fernando Perillo) 

E bate o pé, o pé no chão 

O meu catira se dança assim 

Se ouve o som, palmas na mão 

Uma viola e um violão 

E bate o pé, chapéu na mão 

 

E um sentimento que vira paixão 

E vem de lá do coração 

Lugar sagrado que move a razão 

Na luz do sol, na solidão 

 

O meu catira alegra o sertão 

E bate o pé, o outro pé 

E bate palmas com a palma da mão 

Vem da raiz, é tradição 

Por isso toca o seu coração 

Ei ai ai ai, ei ai ai ai, ei ai ai ai 

 DICA: https://youtu.be/VCfbsucnqEs 

 

04- Responda: 

a) A CATIRA se dança usando que partes do corpo? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

https://youtu.be/VCfbsucnqEs


 

 

b) Em quais regiões do nosso país a CATIRA está presente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

05- Assista o Documentário Catira - As tradições do caipira na modernidade no link 

https://youtu.be/n3zoSIixMpc depois, anote suas impressões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Até a próxima aula!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/n3zoSIixMpc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


