
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° ano.

Componente Curricular: Educação Física

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

Habilidades:

(GO-EF01EF11): Conhecer, experimentar e fruir 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 - Nessa aula faremos bastante movimentos, então é importante estarmos num local onde

não vamos derrubar nada. Primeiro realize alguns movimentos da ginástica que aprendeu nas aulas

passadas para ir aquecendo o corpo. Depois de aquecer o corpo vamos aprender uma cantiga e seus

movimentos; fizemos coisas parecidas nas aulas de Jogos e Brincadeiras. A cantiga que vou ensinar

hoje é uma cantiga de cacuriá, uma dança bem divertida.

Letra da cantiga:

1ª parte

Tem piaba no rio

Tem piaba, eu disse que tem

Tem piaba no rio

Tem piaba, eu falei

2ª parte

Pula por cima da pedra, piaba

Nada pro fundo do mar, eu falei

Pula por cima da pedra, piaba

Nada pro fundo do mar, eu falei

Pula por cima da pedra, piaba

Nada pro fundo do mar, eu falei

Pula por cima da pedra, piaba

Nada pro fundo do mar, eu disse que tem (começa novamente)

Gosto muito dessa letra e se você não conhece segue aqui o link (essa cantiga é a 8ª música desse cd,

você pode pular o vídeo para 24 minutos e 36 segundos).

https://www.youtube.com/watch?v=iTUKMnU6YLw.

E caso você não tenha acesso à internet, pode contar em algum ritmo que você conheça, claro que é

legal conhecer o cacuriá, mas por hora pode fazer do seu jeito.

https://www.youtube.com/watch?v=iTUKMnU6YLw


Depois de conseguir cantar a cantiga é que vem a parte legal, é a hora do movimentos. Na 1ª parte é só

cantar e bater palma e se você estiver em roda vá rodando e cantando.

Na 2ª parte no verso “Pula por cima da pedra, piaba” faça o movimento de salto e no verso “Nada pro

fundo do mar, eu falei” faça um movimento como se estivesse imitando um peixe a nadar. E dessa forma

aprendemos uma cantiga é uma dança bem legal. Caso você esteja em roda dá pra combinar outros

movimentos, é só usar a imaginação.

ATIVIDADE 2 - Nessa atividade aprenderemos outra cantiga e outra dança. Dessa vez aprenderemos

um cantiga de suça (sussa ou sússia) que é uma manifestação cultural muito interessante também. O

ritmo é bem acelerado. Vamos lá, a letra é assim:

A formiga que dói

é a jiquitaia

A formiga que dói

é a jiquitaia

Ela morde no pé

e debaixo da saia

Ela morde no pé

e debaixo da saia

A dança dessa cantiga é uma das mais divertidas que conheço. É assim, a pessoa que está dançando

fica fazendo gestos como se estivesse toda se coçando e no verso “ela morde no pé” a pessoa coça o

pé; no verso “e debaixo da saia” a pessoa coça na altura da coxa e no restante da cantiga são gestos de coceira

no corpo inteiro.

Nesse endereço dá para ter uma ideia de como é.

https://www.facebook.com/grupodesucatiabenvinda/videos/a-formiga-que-doi-%C3%A9-jiquitaianossas-record

a%C3%A7%C3%B5es-natividade_toelza_jokasta-franci/1224914347841033/

https://www.facebook.com/grupodesucatiabenvinda/videos/a-formiga-que-doi-%C3%A9-jiquitaianossas-recorda%C3%A7%C3%B5es-natividade_toelza_jokasta-franci/1224914347841033/
https://www.facebook.com/grupodesucatiabenvinda/videos/a-formiga-que-doi-%C3%A9-jiquitaianossas-recorda%C3%A7%C3%B5es-natividade_toelza_jokasta-franci/1224914347841033/


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!!


