
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Manifestações das danças tradicionais, 

sociais e contemporâneas. 

Habilidades: (GO-EF05AR08-A) Contextualizar, apreciar e experimentar manifestações das danças 

tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 

brincante, a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal. Valorizar as expressões das 

tradições e das culturas contemporâneas e periféricas em âmbito regional e nacional. 

 

ATIVIDADE 

Olá, estudante: 

            Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer a origem das Quadrilhas Juninas. Vamos 

aprender a identificar suas principais características e compreender suas manifestações na 

contemporaneidade. Anavantur! 

 

https://poplembrancinhas.com.br/como-organizar-uma-quadrilha-junina/ 

https://poplembrancinhas.com.br/como-organizar-uma-quadrilha-junina/


 

 

 

01 –  Leia o texto abaixo com atenção:  

A quadrilha é uma dança tradicional das festas juninas que ocorrem no mês de junho no 

Brasil. Ela é uma dança coletiva, que conta com a participação de vários casais vestidos com roupas 

caipiras. A dança é embalada ao som de músicas instrumentais típicas do interior do Brasil. A 

quadrilha é dirigida pela narração de uma pessoa (marcador), que faz brincadeiras e conduz os 

casais em cada momento. 

De acordo com historiadores e pesquisadores da cultura popular, a quadrilha surgiu na 

França do século XVIII. Principalmente em Paris ocorriam danças coletivas, formadas geralmente 

por quatro casais, que tinham o nome de quadrille. Essas danças ocorriam em grandes salões 

palacianos e contavam com a participação exclusivamente de membros da aristocracia francesa. 

 

https://brasildelonge.com/tag/santo-antonio/ 

A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de 1820 e, assim como em seu país de 

origem, foi muito comum entre as classes sociais mais ricas da sociedade brasileira da época 

(principalmente entre os integrantes da corte brasileira residente no Rio de Janeiro). Foi somente 

no final do século XIX que a quadrilha se popularizou e se tornou comum entre as camadas 

https://brasildelonge.com/tag/santo-antonio/


 

 

populares da sociedade. Porém, ao tornar-se popular, agregou diversos elementos culturais 

populares, principalmente os relacionados às tradições e modo de vida no campo. Ganhou também, 

nesse momento, um caráter mais divertido, com pitadas de momentos descontraídos e engraçados. 

A partir do início do século XX, as quadrilhas se espalharam por várias regiões do Brasil, 

sendo até hoje muito populares tanto nas cidades do interior quanto nas grandes capitais. Porém, 

em cada região ela assumiu aspectos específicos da cultura popular típica da cidade ou estado. A 

beleza dessa dança está justamente nestes aspectos populares e culturais múltiplos e diversos, que 

enchem a dança de cores, músicas e ricos elementos culturais. 

Atualmente a quadrilha é o ponto alto das festas juninas brasileiras. Os locais em que 

ocorrem são enfeitados com bandeirinhas e balões, símbolos típicos das festas juninas. Em áreas 

abertas, a fogueira também costuma estar presente. 

 

FEQUAJUGO - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116123759531554&set=a.107861730357757&type=3&theater 

A nova forma de expressão junina, a quadrilha estilizada, não é uma quadrilha matuta, mas 

um grupo de dança que tem uma coreografia própria, com passos criados exclusivamente para a 

música escolhida, como num corpo de balé. O grupo incorpora alguns personagens como Lampião, 

Maria Bonita, sinhôzinho, espanholas e ciganos. Os seus trajes lembram roupas típicas do folclore 

dos pampas gaúchos. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116123759531554&set=a.107861730357757&type=3&theater


 

 

02 – Vamos dialogar sobre o texto e nos mostre o que você aprendeu: 

a) Qual a origem da Quadrilha Junina? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Quando a Quadrilha chegou no Brasil? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) Quais foram as principais mudanças que ocorreram na popularização da Quadrilha no final 

do século XIX? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

d) Como a Quadrilha se manifesta na atualidade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

e) Como são dançadas as Quadrilhas de sua região? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

03 – Simbora pegar o caminho da roça! A festança logo começa e temos que nos preparar para a 

dança. Este ano, como estamos em isolamento social, não poderemos fazer uma Quadrilha 

tradicional. Mas nem por esse motivo nosso Arraiá será menos animado. Vamos dançar?! Tira o 

tapete da sala, dá um chega pra lá no sofá e abre espaço para nossa dança começar! E hoje tem 

trilha sonora especial. Fique ligado! Entre nos links indicados e é só seguir as atividades. 



 

 

I. Solte as articulações fazendo movimentos circulares. Uma parte por vez (pescoço, mãos, 

braços, quadril, pernas e tornozelos), mas não fique parado no lugar. Enquanto aquece as 

articulações, faça dois passos curtos para lateral alternando os lados. Música: 

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

II. Se solte no ritmo da música: o quadril se movimenta para os lados e os pés fazem a marcação. 

Procure fazer o movimento básico que você está habituado a fazer quando dança Quadrilha. Música: 

https://www.youtube.com/watch?v=rsvTLgus9hM   

III. Faça o passo do exercício anterior na seguinte sequência: passo no lugar (8x); desloque para frente 

mantendo a mesma fluência do movimento; passo no lugar (8x); desloque para trás andando de 

costas e mantenha o andamento. Repita essa sequência no decorrer da música. Quando conseguir 

fixar bem e sem sair do ritmo insira giros simples antes de cada repetição. Música:    

https://www.youtube.com/watch?v=kkelh5rMw54  

Se liga! 

Caso tenha uma caixinha de som, conecte seu celular. Ao amplificar a música você facilita a identificação 

do ritmo. 

 E atenção! não esqueça: assim que terminar as atividades anote no seu caderno de Dança o que você 

aprendeu na aula de hoje e suas impressões ao dançar. 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima aula!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=QDAHMMMtFBI
https://www.youtube.com/watch?v=rsvTLgus9hM
https://www.youtube.com/watch?v=kkelh5rMw54

