
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para             

aprenderem um pouco mais. Hoje continuaremos estudando danças de salão, essas danças que             

fazem parte da nossa cultura e da nossa história. Bora lá. 

 

 

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/12103492734145357/  acesso em:08/03/2021 

 

 

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 8º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Danças/Danças de Salão 

Habilidades:  
 
(GO-EF08EF12) Vivenciar e fruir as diversas danças, priorizando as danças de salão, valorizando a              
diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas. 
 
(GO-EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, 
espaço, gestos) das danças de salão. 
 

https://br.pinterest.com/pin/12103492734145357/


 

Atividade 1 - O Samba de Gafieira 

Como vimos ao longo de nossos estudos, as danças de salão vão adaptando-se e transformando-se,               

claro, em decorrência da cultura e do contexto de cada época. 

O samba, por exemplo, nasce da mistura entre a música africana e europeia nos campos e na                 

cidade. Por fazer parte de diversas culturas e regiões, o samba vai assumindo formas diferenciadas,               

mas sempre mantendo em sua essência a alegria e o ritmo envolvente. 

O samba é tanto uma dança como um gênero musical brasileiro, considerado como elementos de               

representatividade do Brasil. Iremos conhecer hoje o Samba de Gafieira 

Podemos dizer que esse estilo de samba é derivado do maxixe, a dança que conhecemos na aula                 

anterior. O samba de gafieira surgiu na década de 40, e por ser uma dança mais aceita socialmente,                  

se comparada com o Maxixe, é uma dança de salão que expressa em seus gestos o homem que                  

conduz a mulher  acompanhado por uma orquestra com ritmo acelerado. 

Texto referência: https://www.todamateria.com.br/samba/ Acesso em 07/03/2021. 

 

ATIVIDADE 2 - Se possível, faça uma pesquisa sobre o samba de gafieira ou assista ao seguinte                 

vídeo no link abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=DFxwQ6ys_Qw  

 

ATIVIDADE 3 - Após assistir ao vídeo ou ter feito a pesquisa, responda: 

A) Quais elementos únicos contidos no samba de gafieira você conseguiu identificar, ex: Ritmo,             

o espaço utilizado para dançar, os gestos corporais contidos nessa dança? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

https://www.todamateria.com.br/samba/
https://www.youtube.com/watch?v=DFxwQ6ys_Qw


_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

SUGESTÃO PRÁTICA: Se possível, faça mais pesquisas no Youtube sobre as diversas danças de salão,               

observe em cada uma delas: a estética, expressão da cultura, valores e seus objetivos. 

 

 

                                                                                                Até a próxima atividade!!! 


