
 

 

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 Festas Juninas. Vamos aprender 

a identificar suas principais características e compreender a importância das quadrilhas juninas 

como manifestação popular da cultura brasileira. Segue o Passeio! 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina


 

 

01 –  Está chegando a época de uma das festanças mais lindas do nosso país. Tem muita dança, 

roupa colorida, música pra lá de animada e muita comida boa... 

 

https://pixabay.com/pt/vectors/fogo-

acampamento-fogueira-madeira-30231/ 

 

 
 

“O balão tá subindo 
Tá caindo a garoa 
O céu é tão lindo 

E a noite é tão boa 

São João 
São João 

Acende a fogueira 
do meu coração...” 

(autoria popular) 

 

https://www.etsy.com/de/listing/720639295/fensterbild-

tonkarton-drachen-herbst?ref=shop_home_feat_2 

E para começar a aula de hoje clique no link abaixo e assista “Como surgiu a Festa Junina”. É um 
vídeo arretado. Vai no ensinar, tim tim por tim tim, como essa festança boa veio parar por aqui. 
(Psiu!... As imagens são inspiradas em desenhos de cordéis): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji2T53BuDa0 

 

02 – Agora é sua vez. Escreva o que você aprendeu sobre a origem da Festa Junina e compartilhe 

aqui com a gente. Se você já dançou Quadrilha descreva como foi, com quem você dançou, como se 

vestiu, como e quais eram as músicas que tocaram. E se teve muita comilança, conte para a gente o 

que teve de gostoso na festa. 

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

03 – Pensando nas cores, movimentos e passos de uma Quadrilha acesse o link abaixo. Nele você 

vai encontrar o desenho da Turma do Chico Bento na Festa Junina para você colorir on-line ou, se 

preferir, pode imprimir. Só não esquece de compartilhar o resultado final no nosso grupo de 

WhatsApp. 

 

https://colorir.org/chico-bento/chico-bento-e-a-turma-na-festa-junina/ 

 

 

 

Até a próxima aula!!! 

 

 

https://colorir.org/chico-bento/chico-bento-e-a-turma-na-festa-junina/

