ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome:

Data: ___/___/2021

Unidade Escolar:

Ano: 4° ano.

Componente Curricular: Educação Física.
Tema/Objeto do Conhecimento: Dança/Dança do contexto comunitário e regional.
Habilidades:
(GO-EF04EF17) Vivenciar e analisar 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.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças
populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.

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; existem várias danças
costumeiras no Brasil, algumas inspiradas em danças de diversas partes do mundo que se
popularizaram aqui.

Fonte: https://www.todamateria.com.br/catira/ acesso em:04/05/2021.

A Catira é um ritmo musical e estilo de dança muito presente na Região Sudeste e Região
Centro-Oeste do Brasil, caracterizada pela batida das mãos e dos pés. É um dos estilos mais famosos

do folclore brasileiro, com origens de culturas de diversas partes do mundo, como: europeias,
africanas e indígenas.
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/catira acesso em: 04/05/2021

ATIVIDADE 1 - O Brasil é o país com a maior diversidade cultural do mundo, por este motivo o nosso
folclore é tão rico; assim como a Catira, pesquise e descubra outras danças do folclore brasileiro, cite
alguns exemplos aqui embaixo.

ATIVIDADE 2 - Na Catira temos diversos passos, alguns são simples mas o ritmo acelerado da Catira
exige atenção. A Catira consiste basicamente em bater os pés e as mãos no ritmo da música. Vamos
tentar!? Escolha uma música própria, como A Dança do Catira.
Dica: Não se preocupe em fazer os passos certinhos, a ideia é experimentar, tente assistir a um
vídeo antes para ver como se dança e tente.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2DUD5io9ayM
SUGESTÃO BRINCANTE: Escute e dance a música Meu Catira, do artista Fernando Perillo.
Até a próxima atividade!!

