
 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Corpo dançante: eu/outro, individual/coletivo, 
processos identitários, subjetivos, simbólicos e imaginativos. Elementos da linguagem, partes 
e o todo corporal.   
 
Habilidades:  
(GO-EF01AR12-C). Perceber os diferentes corpos e as maneiras de mover-se, tendo a dança 
como mote para expandir as relações entre eu/outro, individual/coletivo, fomentando os 
processos identitários, subjetivos, simbólicos e imaginativos. 
 

 

ATIVIDADE (Vamos Dançar?!) 

 

 Olá, estudante: 

 

 Vamos passear pelo Brasil e conhecer sobre o folclore; a palavra é a junção entre 

duas expressões da língua inglesa: “Folk”= povo e “lore”= saber, podendo ser traduzido 

como conhecimento do povo.  

  

  

 O que é folclore? 

 

 

 

 O folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares transmitidas de 

geração em geração que se apresenta a partir da identidade social de um povo através  

 

Disponível em: 
http://www.portalescolar.net/2011/09
/dia-da-cultura-brasileira-05-de.html 
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de suas criações artísticas culturais, coletivas ou individuais, como lendas, mitos, 

superstições, canções, festas populares, crenças, jogos, danças...   

No Brasil, o folclore possui várias danças que representam as tradições e as 

culturas de uma determinada região. As danças folclóricas surgiram da união das 

culturas europeia, indígena e africana são celebradas em festas populares 

caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. 

Hoje vamos conhecer três danças folclóricas da região centro-oeste, composta 

pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal; são 

movimentadas e animam muitas festas tradicionais. Confira abaixo: 

 

Catira 

A catira ou cateretê é uma dança folclórica realizada por homens e mulheres, 

duas fileiras são formadas e em uma extremidade fica o violeiro que marca o início do 

rasteado, os dançarinos batem os pés, as mãos e dão saltos no ritmo marcante da 

música. Existem dúvidas em relação a sua origem; entretanto, acredita-se que ela 

contém influências indígena, africana, espanhola e portuguesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2DUD5io9ayM 

 

Quadrilha 

 A quadrilha foi popularizada no Brasil a partir do Século 19 com influência da 

Corte Portuguesa, dança típica das festas juninas, bailada em duplas de casais 

caracterizados com vestimenta tipicamente caipira. Atualmente, a quadrilha abrange 

todas as regiões do Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=uqzxkB0R0h4 
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Siriri 

É uma dança folclórica que acontece nas festas tradicionais e religiosas, lembra 

brincadeiras indígenas e possui a formação de troca de casais; o nome vem de siriricar, 

o movimento feito pelo pescador na pesca com anzol é reproduzido pelos dançarinos 

ao escolher o par.  

https://www.youtube.com/watch?v=DDchZuDmEH0 

 

Depois de assistir aos vídeos, conversem com os seus pais e avós e perguntem 

quais são as danças folclóricas que eles já dançaram, conhecem-se as que foram listadas 

acima e quantas festas tradicionais já participaram. Escreva em seu caderno toda essa 

conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima aula! 

https://www.youtube.com/watch?v=DDchZuDmEH0

