
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.

Hoje vamos continuar a aprender um pouco mais sobre as danças; existem várias danças

originárias do Brasil, agora vamos falar de uma que surgiu no nosso querido nordeste,

popularizando-se em todas as regiões brasileiras.

Fonte:https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/historia-do-forro acesso em:20/05/2021.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/historia-do-forro


O Forró, derivado do nome “forrobodó”, que significa confusão, arrasta-pé, ou farra, surgiu

no século XIX, na região de Pernambuco, onde eram realizados bailes populares. O estilo é marcado

pelo som da zabumba, triângulo e sanfona, e é representado pela dança entre casais.

Foi a partir de 1950 que a história do forró começou a ganhar força em todo o cenário

nacional graças ao cantor e compositor Luiz Gonzaga.

No início da história do forró, as composições eram inspiradas no modo de vida nordestino e

do povo do sertão. As letras costumavam retratar os hábitos e costumes desse povo, desde as

alegrias até as tristezas e dificuldades; falava-se muito de amor, lembranças e saudades da terra.

Fonte:https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/historia-do-forro acesso em:20/05/2021.

ATIVIDADE 1 - Pinte o desenho abaixo,representando uma clássica banda de forró.

Fonte: https://diariodorio.com/sergio-ricardo-pelo-tombamento-do-forro-como-patrimonio-imaterial-da-cultura-brasileira/ acesso
em: 20/05/2021.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/historia-do-forro
https://diariodorio.com/sergio-ricardo-pelo-tombamento-do-forro-como-patrimonio-imaterial-da-cultura-brasileira/


ATIVIDADE 2 - A dança forró é representada pelos famosos passos dois pra lá e dois pra cá, seguindo

sempre o ritmo da zabumba, vamos praticar!? Assista à videoaula abaixo ou peça para alguém te

ensinar e coloque o seu forró favorito.

Vídeo aula: COMO DANÇAR FORRÓ SOZINHO

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VcfnmBCu47w

ATIVIDADE 3 - Registre por meio de um desenho como foi dançar, foi fácil? Difícil? Divertido?

SUGESTÃO BRINCANTE: Escute e dance a música Anunciação, do artista Alceu Valença.

Até a próxima atividade!!!

https://www.youtube.com/watch?v=VcfnmBCu47w

