
 

TIVIDADE ARTE 

Nome:  

Unidade Escolar:  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: 

contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.  

Habilidades:  
(GO-EF01AR08-A). Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das danças 
tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 
brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valoriza
produção goiana e seus contextos. 
 

ATIVIDADE (Vamos Sambar?!)

 

 Olá, estudante:   

  

 O samba é um patrimônio imaterial do Brasil, considerado um gênero 

originalmente brasileiro, cantando, dançando e embolando

pé e vai subindo o corpo, e assim a identidade brasileira vai se apresentando; muitos 

brasileiros nascem batucando, “Quem não gosta de samba, bom sujeito não é”, já dizia 

Dorival Caymmi. 

 O cd Samba pras crianças

um refinado coro de dez meninos e meni

integram a ONG “Toca o Bonde 

um repertório de doze faixas e em grande estilo, elas 

cantam junto com alguns dos mais consagrados 

intérpretes da música popular brasileira como Dona 

Ivone Lara, Dudu Nobre, Zé Renato, Ney Matogros
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: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Manifestações das danças tradicionais, sociais e 
contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.  

A). Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das danças 
tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 
brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valoriza
produção goiana e seus contextos.  

ATIVIDADE (Vamos Sambar?!) 

O samba é um patrimônio imaterial do Brasil, considerado um gênero 

originalmente brasileiro, cantando, dançando e embolando-se o batuque começa no 

o corpo, e assim a identidade brasileira vai se apresentando; muitos 

brasileiros nascem batucando, “Quem não gosta de samba, bom sujeito não é”, já dizia 

Samba pras crianças apresenta o ritmo em 

um refinado coro de dez meninos e meninas que 

integram a ONG “Toca o Bonde – Usina de gente” com 

um repertório de doze faixas e em grande estilo, elas 

cantam junto com alguns dos mais consagrados 

intérpretes da música popular brasileira como Dona 

Ivone Lara, Dudu Nobre, Zé Renato, Ney Matogrosso e outros.  

 

 

 

Data: ___/___/2020 

Ano: 1º 

Manifestações das danças tradicionais, sociais e 
contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.   

A). Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das danças 
tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 
brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valorizando a 

O samba é um patrimônio imaterial do Brasil, considerado um gênero 

se o batuque começa no 

o corpo, e assim a identidade brasileira vai se apresentando; muitos 

brasileiros nascem batucando, “Quem não gosta de samba, bom sujeito não é”, já dizia 



 

Vamos dançar o ritmo com a música 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eWE4e29axew

 

1) Experimentando o ritmo:

Marque o 

Batam com as mãos, batendo palmas;

Batendo nas pernas; batendo no chão, na cadeira, na mesa, etc.

Mudando a posição dos pés a cada batida;

 (para frente, para trás, para os lados);

Balance o corpo da forma como preferirem;

 

2) Dançando em roda: 

 Convide sua família para participar com você desse momento, com a cantiga 

Lelê, vamos cantar e dançar 

https://www.youtube.com/watch?v=MMzdiNfaF38

 

Vamos dançar o ritmo com a música Batuque na cozinha, de Zé Renato & Mart´nália, 

https://www.youtube.com/watch?v=eWE4e29axew. 

1) Experimentando o ritmo: 

Marque o ritmo da música na posição sentada; 

Batam com as mãos, batendo palmas; 

Batendo nas pernas; batendo no chão, na cadeira, na mesa, etc.

Vamos tentar em pé?  

Marque o ritmo com os pés; 

Batendo os pés no chão;  

Mudando a posição dos pés a cada batida; 

 Marcando o ritmo e andando; 

(para frente, para trás, para os lados); 

Balance o corpo da forma como preferirem; 

No ritmo da música; 

Convide sua família para participar com você desse momento, com a cantiga 

, vamos cantar e dançar no ritmo do samba, disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=MMzdiNfaF38. 

Samba Lelê 

(cantiga popular) 

Samba Lelê tá doente 

 

, de Zé Renato & Mart´nália, 

Batendo nas pernas; batendo no chão, na cadeira, na mesa, etc. 

Convide sua família para participar com você desse momento, com a cantiga Samba 

no ritmo do samba, disponível em: 



 

 As cantigas de roda

especificamente de Portugal e Espanha. São brincadeiras infantis, que também caem 

no gosto dos adultos, as crianças form

folclóricas, podendo executar coreografias com a letra da música. 

movimentação no ritmo da música:

 

Tá com a cabeça quebrada 

Samba Lelê precisava 

É de umas boas palmadas 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

samba, samba, samba ô Lalá 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

 

Pisa na barra da saia ô Lalá 

Samba Lelê tá doente 

Tá com a cabeça quebrada 

 

Samba Lelê precisava 

É de umas boas palmadas 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

 

Samba, samba, samba ô Lalá 

Samba, samba, Samba ô Lelê 

Pisa na barra da saia ô Lalá 

 

As cantigas de roda conhecidas no Brasil têm origem europeia, mais 

especificamente de Portugal e Espanha. São brincadeiras infantis, que também caem 

no gosto dos adultos, as crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias 

folclóricas, podendo executar coreografias com a letra da música. Agora vamos fazer a 

movimentação no ritmo da música:  

 

 

 

 

conhecidas no Brasil têm origem europeia, mais 

especificamente de Portugal e Espanha. São brincadeiras infantis, que também caem 

am uma roda de mãos dadas e cantam melodias 

Agora vamos fazer a 



 

Alternando os pés direito e esquerdo;

Trabalhando o 

Palmas no refrão / rodando as mãos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternando os pés direito e esquerdo; 

Palmas no refrão; 

Trabalhando o pêndulo (para frente e para trás); 

Palmas no refrão / rodando as mãos. 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima aula!

 

 

 

 

té a próxima aula! 


