
 

 

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; Repertório corporal; 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. 

 

 

 

 

 

  
“CATIRA” 

 

 
Fonte: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23280/1/2016_AdenilsonMouraVasconcelos.pdf 

 

Olá, estudante: 

  Na atividade de Arte/Dança vamos aprender um pouco mais sobre a Catira. Não se 

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

quando surgir alguma dúvida. Se quiser e puder, chame alguém para fazer essa atividade com 

você. 

 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23280/1/2016_AdenilsonMouraVasconcelos.pdf


 

 

 

01- Leia com atenção e observe as imagens com alguns movimentos e curiosidades sobre a 

catira: 

 

• Rasqueado: Uma dupla de violeiros se posiciona virada para os 

dançarinos ou frente a frente, e tocam a moda de viola com 

uma viola caipira. Durante a dança, eles intercalam uma música 

com acordes rítmicos específicos. Os dançarinos batem as mãos 

e o pés, intercalando com pulos para formar o ritmo da dança. 

Os dançarinos podem descansar quando os violeiros começam a                  

entoar a moda de viola;  

Fonte: https://holambrense.com.br/centro-cultural-de-holambra-tera-aulas-gratuitas-de-danca-tradicional-em-julho 

 

• Escova: Os dançarinos formam duas fileiras, uma em 

frente da outra e dão seis pulos batendo as mãos e os 

pés.  

 

 

Fonte: http://cca.searadeogum.com.br/2019/02/21/catira/ 

 

 

• Movimento serra acima: os dançarinos 

alternam batidas das mãos e dos pés com 

voltas seguindo da esquerda para direita;  

 

• Movimento serra abaixo: os dançarinos 

alternam batidas das mãos e dos pés com 

voltas completas no espaço em que a dança 

está acontecendo, seguindo parar trás 

fazendo movimentos da direita para a 

esquerda;  

 

 
 
 
 
Fonte imagem: 
https://www.efdeportes.com/efd139/o-povo-
brasileiro-e-a-catira.htm 
 

https://holambrense.com.br/centro-cultural-de-holambra-tera-aulas-gratuitas-de-danca-tradicional-em-julho
http://cca.searadeogum.com.br/2019/02/21/catira/
https://www.efdeportes.com/efd139/o-povo-brasileiro-e-a-catira.htm
https://www.efdeportes.com/efd139/o-povo-brasileiro-e-a-catira.htm


 

 

 

• Movimento recortado: os dançarinos mudam constantemente de fileira e posição; 

 

Fonte:https://cronicasmacaenses.files.wordpress.com/2014/09/revelando-sao-paulo-2014-folclore-danc3a7a-catira-
19.jpg?w=270&h=180 

                                                                                   
 

 

• Movimento levante: os dançarinos cantam junto com 

os violeiros, fazendo um grande coro.  

 

 

 

Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/gr/up/grupodecatira-cke.jpg 

 

 

 

 

02- Apreciação artística: 
 

 

Assista aos vídeos dos Grupos de Catira nos links abaixo, tente identificar as movimentações 

que você conheceu através do texto e das imagens: 

 

1- Nossa Tradição  https://youtu.be/VL0X5RqAvek  

2- Viola, Paz e Amor https://youtu.be/ns8sc5OzTBc 

 

 

 

 

https://cronicasmacaenses.files.wordpress.com/2014/09/revelando-sao-paulo-2014-folclore-danc3a7a-catira-19.jpg?w=270&h=180
https://cronicasmacaenses.files.wordpress.com/2014/09/revelando-sao-paulo-2014-folclore-danc3a7a-catira-19.jpg?w=270&h=180
https://static.todamateria.com.br/upload/gr/up/grupodecatira-cke.jpg
https://youtu.be/VL0X5RqAvek
https://youtu.be/ns8sc5OzTBc


 

 

 

3 - Depois de assistir aos vídeos responda as questões: 

a) Você conseguiu identificar nos vídeos os movimentos característicos da Catira? Quais? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Você consegue criar  a sua dança Catira? Experimente construir uma célula coreográfica e 

anote aqui suas impressões: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Não se esqueça de registrar todo o seu processo; se possível, através de vídeo. 

 

Até a próxima aula!!! 

 

 

 


