
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas. 

Habilidades: (GO-EF01AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, de modo a favorecer a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas, fazendo relações com as experiências em dança. 
 

 

ATIVIDADE 

Olá estudante, 

Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer a diversidade de algumas danças regionais e 

folclóricas em nosso país. Assim será possível compreender a importância de identificar e preservar 

nossas do patrimônio cultural imaterial. 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/139400550940572605/ 

https://br.pinterest.com/pin/139400550940572605/


 

 

01 –  A dança sempre foi um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em 

danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Elas estão ligadas aos aspectos 

religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. Leia o texto abaixo e 

veja nos links algumas das principais danças folclóricas do Brasil: 

 

Samba de Roda 

Estilo musical caracterizado por elementos da cultura afro-brasileira. Surgiu no estado da Bahia, no 

século XIX. É a variante mais tradicional do samba. Os dançarinos dançam em roda ao som de músicas 

acompanhadas por palmas e cantos. Chocalho, pandeiro, viola, atabaque e berimbau são os instrumentos 

musicais mais utilizados. 

https://www.youtube.com/watch?v=w9ucBmUrboI 

 

Maracatu 

O maracatu é um ritmo musical com dança típico da região pernambucana. Reúne uma interessante 

mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Possui uma forte característica 

religiosa. Os dançarinos representam personagens históricos (duques, duquesas, embaixadores, rei e rainha). 

O cortejo é acompanhado por uma banda com instrumentos de percussão (tambores, caixas, taróis e 

ganzás). 

https://www.youtube.com/watch?v=JXHfkeNJK7c 

 

 

https://www.behance.net/gallery/1237481/Multicultural-Carnival-of-Recife 

https://www.youtube.com/watch?v=w9ucBmUrboI
https://www.youtube.com/watch?v=JXHfkeNJK7c
https://www.behance.net/gallery/1237481/Multicultural-Carnival-of-Recife


 

 

Frevo 

Este estilo pernambucano de carnaval é uma espécie de marchinha muito acelerada, que, ao 

contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente tocada por uma banda que 

segue os blocos carnavalescos enquanto os dançarinos se divertem dançando. Os dançarinos de frevo usam, 

geralmente, um pequeno guarda-chuva colorido como elemento coreográfico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjy5D4RZ_yw  

 

 

https://www.pinterest.fr/pin/265923552982200831/ 

 

Baião 

Ritmo musical, com dança, típico da região nordeste do Brasil. Os instrumentos usados nas músicas 

de baião são: triângulo, viola, acordeom e flauta doce. A dança ocorre em pares (homem e mulher) com 

movimentos parecidos com o do forró (dança com corpos colados). O grande representante do baião foi Luiz 

Gonzaga. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjy5D4RZ_yw
https://www.pinterest.fr/pin/265923552982200831/
https://www.youtube.com/watch?v=lyZrLRNEXio


 

 

Quadrilha 

É uma dança típica da época de festa junina. Há um animador que vai anunciando frases e marcando 

os momentos da dança. Os dançarinos (casais), vestidos com roupas típicas da cultura caipira (camisas e 

vestidos xadrezes, chapéu de palha) vão fazendo uma coreografia especial. A dança é bem animada e com 

muitos movimentos e coreografias. As músicas de festa junina mais conhecida são: Capelinha de Melão, Pula 

Fogueira e Cai,Cai balão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9MXhNZ_Njng  

 

 

https://br.pinterest.com/pin/340655159291442553/ 

Catira 

Também conhecida como cateretê, é uma dança caracterizada pelos passos, batidas de pés e palmas 

dos dançarinos. Ligada à cultura caipira, é típica da região interior dos estados de São Paulo, Paraná, Minas 

Gerais, Goiás e Mato Grosso. O instrumento utilizado é a viola, tocada, geralmente, por um par de músicos. 

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

 

Texto: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=425  

https://www.youtube.com/watch?v=9MXhNZ_Njng
https://br.pinterest.com/pin/340655159291442553/
https://www.youtube.com/watch?v=hLSP_pwEgPY
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=425


 

 

02 – Nesse desenho as crianças estão dançando uma dança folclórica. Você sabe o nome? Responda 

no nosso grupo de WhatsApp e agora é só colorir com suas cores favoritas: 

 

 

https://www.smartkids.com.br/colorir/desenho-folclore-danca-folclorica 

 

 

#Fica a dica: 

Anote no seu caderno de Dança o que você achou de mais interessante na aula de hoje e nos 

conte se na sua cidade há algumas destas danças.  

 

 

Até a próxima aula!!!  


