
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 4° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

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

Habilidades:

(GO-EF04EF17) Vivenciar e analisar danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz

indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças

em suas culturas de origem.

(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças

populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.

Olá, crianças, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animadas para

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre as danças, mas não é qualquer

dança, são as danças dos povos brasileiros.

Fonte: https://www.segurospromo.com.br/blog/dancas-brasileiras/ acesso em:04/05/2021.

https://www.segurospromo.com.br/blog/dancas-brasileiras/


A dança é uma arte muito antiga, ela é uma prática corporal caracterizada por ter

movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também

integradas a coreografias.

ATIVIDADE 1 - Antes de começarmos a nos movimentar, vamos fazer uma pequena pesquisa,

pergunte aos seus familiares se eles conhecem alguma dança popular do Brasil e registre aqui

embaixo.

ATIVIDADE 2 - Depois de conhecermos um pouco mais sobre as danças, coloque sua música favorita

ou cante e com essa música vamos dançar da forma que você quiser, é um momento livre. Podem

saltar, girar, rolar e correr. Enfim, deixe que a música tome conta do seu corpo e se solte.



ATIVIDADE 3 - Como foi sua dança? A sua brincadeira? Registre aqui por meio de um desenho bem

bonito como foi dançar; se possível, faça bem colorido, assim o desenho fica mais vivo e feliz como a

nossa brincadeira.

SUGESTÃO BRINCANTE: Dançar faz muito bem ao corpo e à mente, nos deixa mais alegres. Que tal

dançar e cantar um pouco todo dia!?

Até a próxima atividade!!




