
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento: Danças de roda 

Habilidades: (GO-EF05AR36) Experimentar diferentes formas de expressão, consciência e percepção do 

corpo, tais como: elementos das práticas somáticas, danças de roda, jogos e brincadeiras tradicionais e 

contemporâneas, contação de histórias dramatizadas, entre outras atividades interartísticas. 

 

ATIVIDADE 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908784085860921&set=a.908784

049194258&type=3&theater 

 

Olá, estudante: 

            Nas atividades de Arte/Dança vamos 

conhecer as Danças de Roda e a suas 

manifestações locais. Vamos aprender 

brincando e compreender um pouco mais 

as tradições populares. Vamos lá! 

 

01 –  Para começar a entrar no ritmo com as Danças de Roda, vamos ler o texto abaixo: 

Cantigas de roda (também conhecidas como cirandas ou brincadeiras de roda) são 

brincadeiras infantis, mas que caem no gosto dos adultos também. As crianças formam uma roda 

de mãos dadas e cantam melodias folclóricas, podendo executar ou não coreografias acerca da letra 

da música. São uma grande expressão folclórica, e acredita-se que pode ter origem em músicas 

modificadas de um autor popular. São melodias com letras simples, geralmente alegres e divertidas. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=908784085860921&set=a.908784049194258&type=3&theater
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Entre as cantigas de roda mais conhecidas estão: Roda pião, Escravos de Jó, Rosa juvenil, Sapo 

Cururu, O cravo e a rosa, Ciranda-Cirandinha e Atirei o pau no gato, entre outras. 

As Cantigas de Roda são um tipo de canção popular relacionadas às brincadeiras de roda. 

Nesse sentido carregam uma melodia de ritmo claro e rápido. Há algumas características que elas 

têm em comum, como por exemplo a letra. Além de ser uma letra simples de memorizar, é 

recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da música uma brincadeira. Estão incluídas 

nas tradições orais em inúmeras culturas.  

No Brasil fazem parte do folclore, que incorpora elementos das culturas africana, europeia, 

portuguesa, espanhola e indígena. Na matriz cultural brasileira têm uma característica interessante, 

que é a autoria coletiva ou anônima, pelo fato de serem passadas de geração a geração. Atreladas 

ao ato de brincar, consistem em formar um grupo com várias crianças ou adultos, dar as mãos e 

cantar uma música com características, melodia e ritmo próprio, letras de fácil compreensão, temas 

referentes à realidade da criança ou ao seu imaginário, e geralmente com coreografias. 

As cantigas de roda conhecidas no Brasil são de extrema importância e fazem parte da nossa 

cultura. Podem contribuir para o aprendizado das crianças. Elas fazem parte do cotidiano das 

pessoas, nas festas típicas, brincadeiras e crenças. 
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02 –  E antes de começar a cirandar, vamos bater um papo: 

a) Quais são as Danças de Roda que você já conhece? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Converse com seus familiares, pais, avós e tios. Pergunte quais brincadeiras e danças de roda 

eles se lembram e conte aqui para a gente: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) Agora faça uma pesquisa virtual e liste aqui os sites onde você encontrou informações sobre 

as Danças de Roda da sua região: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Nota:  

               As fotografias nesta aula são do GED - Grupo Experimental de Dança Ciranda da Arte, que 

era formado por professores de dança da Rede Estadual de Ensino e circulou por várias escolas e 

teatros no período de 2008 a 2018. Essas imagens são do espetáculo infantil “Qual é a Melhor 

Brincadeira do Mundo?”, ganhador do prêmio de melhor espetáculo na categoria júri popular do 

3º Festival Nacional de Teatro de Goiânia em 2011. 

             No enredo e coreografia desse espetáculo encontramos a resposta para essa pergunta. A 

melhor brincadeira do mundo é a que fica guardada para sempre na sua memória. E não importa 

quantos anos você tenha. A criança que sempre existirá dentro de você sabe a resposta. 

Invariavelmente as Danças e Brincadeiras de Roda fizeram e fazem parte da infância de várias 

gerações.  

 

Até a próxima aula!!! 


