
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 3° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Dança/Dança do contexto comunitário e regional.

Habilidades:

(GO-EF03EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de

matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas

danças em suas culturas de origem.

(GO-EF03EF18) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço: deslocamentos, planos,

direções, caminhos e ritmos, lento, moderado e rápido, explorando diversos movimentos como:

saltar, girar, rolar e correr nas construções coreográficas.

(GO-EF03EF19) Identificar e experimentar a dança como linguagem estética, seu potencial

artístico e criativo, bem como produto da cultura humana.

Olá, crianças, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animadas para

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Hoje vamos continuar a aprender um pouco mais sobre as danças, mas não é qualquer

dança, é sobre as danças dos povos originários brasileiros, os povos indígenas.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/492229434251628817/ acesso em:04/05/2021.

https://br.pinterest.com/pin/492229434251628817/


As danças dos povos indígenas têm um diferencial comparada a outras danças brasileiras e

do mundo ou qualquer outro estilo. Os indígenas realizam esse ato, dança, com o propósito

cerimonial por diversas razões, como: agradecer a colheita, homenagear os ancestrais, marcar

mudança de fase do jovem para a idade adulta, dentre outros motivos.

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/danca-indigena acesso em: 04/05/2021

ATIVIDADE 1 - No Brasil tem diversos povos indígenas; cada povo tem seus costumes e danças;

pergunte aos seus familiares ou faça uma pesquisa sobre quais povos indígenas vivem no Brasil e se

possível cite alguns costumes desses povos, como: danças, brincadeiras e jogos. Registre aqui

embaixo da forma que achar mais conveniente.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/danca-indigena


ATIVIDADE 2 - Como vimos na atividade anterior, os povos indígenas utilizam a dança como uma

forma de celebração. A celebração é muito importante para nos valorizarmos assim como os outros;

deste modo, vamos dançar, coloque uma música ou cante, pense o que vai celebrar ou comemorar;

pode ser qualquer coisa, sua família, seus amigos/as, seu lar e comece a dançar.

SUGESTÃO BRINCANTE: Escute a música Todo Dia Era Dia De Índio, da artista Baby Consuelo e Os

Novos Baianos.

Até a próxima atividade!!


