
 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

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

Habilidades: (GO-EF04AR08-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 identificar alguns elementos da catira, 

observando a movimentação desta dança para reconhecer o seu lugar como 

patrimônio regional artístico brasileiro. Vamos lá! 

 

01 – Veja as imagens abaixo e leia o texto da sequência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/autentica-

comida-de-comitiva-resgata-os-sabores-das-viagens-das-tropas/145636/. 

Acesso em 30/04/2020 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/catira/. Acesso em 

30/04/2020 

http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/autentica-comida-de-comitiva-resgata-os-sabores-das-viagens-das-tropas/145636/
http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/autentica-comida-de-comitiva-resgata-os-sabores-das-viagens-das-tropas/145636/
https://www.todamateria.com.br/catira/


 

 

 

Meu Catira (Fernando Perillo) 

E bate o pé, o pé no chão 

O meu catira se dança assim 

Se ouve o som, palmas na mão 

Uma viola e um violão 

E bate o pé, chapéu na mão 

 

 

E um sentimento que vira 

paixão 

E vem de lá do coração 

Lugar sagrado que move a 

razão 

Na luz do sol, na solidão 

 

 

O meu catira alegra o sertão 

E bate o pé, o outro pé 

E bate palmas com a palma da 

mão 

Vem da raiz, é tradição 

Por isso toca o seu coração 

Ei ai ai ai, ei ai ai ai, ei ai ai ai 

a) Que elementos podemos identificar e dizer que caracterizam a Catira? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Como você descreveria a vestimenta de uma pessoa que dança a Catira? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

02- Leia as movimentações a seguir e tente realizá-las: 

A 

Bater pé esquerdo no chão (03 vezes) 

Bater pé direito no chão (03 vezes) 

Bater palmas e pés no chão (03 vezes) 

Giro no lugar (01 vez) 

 

B 

Bater palmas (04 vezes) 

Bater pé esquerdo no chão (04 vezes) 

Bater pé direito no chão (04 vezes) 

Salto no lugar (01 vez) 

 



 

 

a) Qual foi a sensação de bater as mãos, os pés, girar e saltar numa sequência ordenada? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Vamos vivenciar essas mesmas movimentações ao som de uma música sertaneja tradicional. 

Escolha APENAS UMA das três músicas abaixo e faça novamente as sequências: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab5wVvoVPHY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Lt-SL97LvB8 

 

03- Agora vamos criar a nossa sequência pessoal de Catira. Você vai produzir a sua própria dança 

com batidas de mãos e pés, giros e saltos no lugar. O desafio é: criar no mínimo 16 e no máximo 32 

movimentos e executá-los ao som da música do exercício anterior. Lembre-se que pode combinar 

os elementos e explorar os lados direito e esquerdo do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anote tudo aquilo que achou interessante em seu caderno de Arte/Dança 

E até a próxima aula!!! 
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