
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Espaço, ritmos e tempo; Ações Corporais; Explorações 
plurais e multissensoriais. 

Habilidades (GO-EF03AR10-A) Ampliar as experiências de movimento potencializadas por 
explorações plurais e multissensoriais na relação com as diferentes formas de orientação no 
espaço e ritmos de movimento. Vivenciar ações corporais no tempo/espaço e na interação com 
objetos.  

 

 

 

 

  
“NOSSA CATIRA” 

 
 

 
Fonte: https://edicoesnaifs.sescsp.org.br/2010/hvasconcelos-obras9ed2.html 

 
 
 
 

Olá, estudante: 

  Na atividade de Arte/Dança vamos fazer uma revisão sobre a dança da Catira. Não se 

esqueça de registrar (anotações e/ou desenhos) tudo aquilo que achar interessante e de perguntar 

quando surgir alguma dúvida. Se quiser e puder, chame alguém para fazer essa atividade com 

você. 

 

https://edicoesnaifs.sescsp.org.br/2010/hvasconcelos-obras9ed2.html


 

 

 
 

 Leia atentamente a letra da música A DANÇA DO CATIRA (As Galvão):  
 

A Dança do Catira (As Galvão) 

 
Eu peguei na viola... 

Eu peguei no violão... 
Mas aqui primeiramente eu vou fazer a saudação 

E a todos que estão presentes vai meu aperto de mão 
Vou convidar os presentes pra nóis bater pé no chão 

 
O catira é dança alegre 

O catira é do sertão 
O catira só se toca com viola e violão 

Ai, ai, com viola e violão  
 

Catireiro bate palma 
Também bate o pé no chão 

Catireiro dança alegre com muita satisfação 
Ai, ai, com muita satisfação  

 
Só se dança o catira em cima de um tablado 

Não se pode arrastar o pé 
Tem que ser sapateado 

Ai, ai, tem que ser sapateado  
 

Uma palma e o sapateado 
E depois o vira vira 

A dança se faz alegre no nosso catira tira 
Ai, ai, no nosso catira tira  

 

 

 Agora que você já leu, faça o que se pede: 
 

01-  Circule na letra da música as partes do corpo que são mais usadas na dança Catira: 
 

02-  Sublinhe no texto onde se dança a Catira: 
 

03- Pinte da cor que você quiser os instrumentos musicais, citados na música, que fazem a 
melodia da Catira: 
 

04-  Serra abaixo e Serra acima são passos de Catira; destaque no texto a expressão que indique 
esses passos: 
 
 
 



 

 

 
 
 

05- Responda nas linhas abaixo como é a vestimenta (figurino) que os catireiros usam: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

06-  Depois de responder as questões, escute a música “A Dança do Catira” no link abaixo; relembre os 

passos característicos da Catira (palma estrela, bate-pé, rasqueado, escova, movimento serra 
acima e serra abaixo, recortado e levante), coloque sua botina, pegue seu chapéu e dance a 
sua Catira. Não se esqueça de registrar esse momento através de vídeo: 
 

Link música: https://youtu.be/zWwHNs-NwnU 
 

 
Fonte: https://direct.rhapsody.com/imageserver/images/alb.54578874/600x600.jpg 

 
 
 

  
 

 
 

 

Até a próxima aula!!! 

https://youtu.be/zWwHNs-NwnU
https://direct.rhapsody.com/imageserver/images/alb.54578874/600x600.jpg

