
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  2° ano.

Componente Curricular: Educação Física

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

Habilidades:

(GO-EF02EF11): Vivenciar, identificar e recriar diferentes danças do contexto comunitário e regional,

tais como: rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas, respeitando as diferenças individuais

Olá, crianças, nessa aula vamos aprender algumas músicas e danças que fazem parte do contexto

regional do nosso imenso Brasil.

Para essas aulas a presença de uma pessoa adulta é indispensável.

fonte: https://oimparcial.com.br/entretenimento-e-cultura/2017/11/dona-tete-e-a-historia-do-cacuria/, acesso em: 05/05/2021

https://oimparcial.com.br/entretenimento-e-cultura/2017/11/dona-tete-e-a-historia-do-cacuria/


ATIVIDADE 1 - Oi, criança, hoje continuaremos cantando e dançando. As cantigas de hoje serão todas

de cacuriá. Vamos primeiro aprender a letra:

Jabuti sabe ler, não sabe escrever

Ele trepa no pau e não sabe descer

lê, lê, lê, lê, lê, lê

Tô entrando

Jabuti sabe ler, não sabe escrever

Ele trepa no pau e não sabe descer

lê, lê, lê, lê, lê, lê

Tô saindo

A letra é bem fácil e divertida, caso você tenha acesso à internet segue aqui o ritmo

https://www.youtube.com/watch?v=9jhzxsGGSWQ&t=5s , caso não tenha internet poderá cantar num

ritmo que seja confortável para você.

A dança dessa cantiga também é bem fácil e divertida, basicamente é cantar e bater palma andando

em roda e no verso "tô entrando" uma pessoa entra na roda e realiza giros até a estrofe acabar e no

verso “tô saindo”, essa pessoa sai da roda e dá lugar para outra pessoa entrar e girar. E se você tiver

brincando em dupla segue a mesma lógica da roda.

ATIVIDADE 2 - E agora que aprendemos a cantiga do Jabuti, vamos aprender a cantiga do Beija-flor. E

como todo cacuriá também é uma cantiga bem legal de se aprender. A letra é assim:

Beija-flor voou, sentou na flor

Beijou a flor e depois voou

E depois voou, e depois voou

E depois voou, e depois voou (volta no início).

https://www.youtube.com/watch?v=9jhzxsGGSWQ&t=5s


A letra é bem fácil e divertida, caso você tenha acesso à internet segue aqui o ritmo

https://www.youtube.com/watch?v=iTUKMnU6YLw&t=1476s (a música começa no minuto 12 e 20

segundos) , caso não tenha internet poderá cantar num ritmo que for confortável para você.

A dança dessa cantiga também é bem interessante, como em todo cacuriá a dança é feita em roda. No

verso “Beija-flor voou, sentou na flor Beijou a flor e depois voou” quem está dançando faz uma reverência à

pessoa que está perto de você e no verso “E depois voou, e depois voou E depois voou, e depois voou” faz

um gesto de voar com os braços abertos até chegar em outra pessoa.

ATIVIDADE 3 - Agora que aprendemos duas cantigas de duas danças diferentes escolha uma das duas e

faça um desenho representando a forma como se dança essa cantiga. Faça um desenho bem bonito.

SUGESTÃO BRINCANTE: Tente cantar e dançar essas cantigas várias vezes até memorizá-las.

Boa diversão; até a próxima!!

https://www.youtube.com/watch?v=iTUKMnU6YLw&t=1476s

