
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Espaço, ritmos e tempo – Formação espacial e passos típicos 

das quadrilhas juninas. 

Habilidades: (GO-EF05AR10-A) Explorar as diversas ações corporais, como saltar, girar, rolar, 

correr, na relação com as diferentes formas de orientação no espaço, como deslocamentos, 

planos, direções, caminhos, bem como tempo/ritmos de movimento, lento, moderado e rápido, 

ampliando as percepções e sensações sobre o próprio corpo e o corpo do outro, transformando-o 

em material de pesquisa e criação para o movimento dançado. 

 

ATIVIDADE 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/passos-de-quadrilha-moderna-para-festa-junina.html  

Olá, estudante: 

     Nas atividades de 

Arte/Dança vamos 

conhecer os principais 

passos das Quadrilhas 

Juninas, aprender a 

identificar suas 

principais características 

e compreender sua 

espacialidade. A partir 

deste referencial 

podemos buscar novos 

movimentos para nossa 

coreografia junina.  Óia 

o balancê! 

 

https://atividadespedagogicas.net/2018/06/passos-de-quadrilha-moderna-para-festa-junina.html


 

 

01 –  Vamos se achegando no ritmo do balancê, meu povo! Hoje vamos começar de forma bem 

animada. Prepare seu espaço de dança. Conecte nos links abaixo e segue o tour!! 

a. Na perspectiva dos passos mais usuais da 

Quadrilha Junina, a narrativa deste vídeo 

traz um repertório que com certeza todo 

mundo já dançou. O seu desafio aqui é 

interpretar esses comandos da forma mais 

criativa possível e sem ter um par. 

Quadrilha tradicional - 

https://www.youtube.com/watch?v=bvbnm1_xw8k  

b. Agora em uma perspectiva não muito tradicional siga os movimentos no estilo Just Dance. 

Escolha seu avatar e se jogue no ritmo de forró. 

Passos de Quadrilha - https://www.youtube.com/watch?v=EnldVs1DixI 

 

02 –  O vídeo Quadrilha Tradicional traz um repertório com vários passos de Quadrilha Junina. Quais 

são esses passos? Quais você já dançou? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

03 –  Atualmente, existem vários grupos profissionais de quadrilhas juninas que participam de 

festivais competitivos em todo território nacional. No vídeo você verá a apresentação do grupo 

“Chapéu do Vovô”, no 17º Arraial em Goiânia no ano de 2019. Essa filmagem apresenta o último 

espetáculo do grupo: Re-Menda. O espetáculo relembra os 35 anos do grupo, com um repertório e 

figurino que vai do tradicional ao estilizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=qkWdBkQgy1I 

 

 

Reflita sobre esse exercício e 

anote suas impressões no seu 

caderno de Dança. 

https://www.youtube.com/watch?v=bvbnm1_xw8k
https://www.youtube.com/watch?v=EnldVs1DixI
https://www.youtube.com/watch?v=qkWdBkQgy1I


 

 

04 – A partir da sua observação ao ver o vídeo, das coreografias dançadas no início da aula de hoje e 

de sua experiência adquirida ao dançar a Quadrilha Junina, elabore um pequeno texto e cite os 

principais passos observados e qual as formações que são comuns em todos os repertórios de 

Quadrilha Junina. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

05 – As apresentações são bem frequentes nessa época do ano. Muitos grupos, treinados ou não, se 

dispõem a dançar, ora em par, ora em círculo, seguindo as ordens do puxador. A quadrilha, tradição 

francesa que ganha força nas versões abrasileiradas durante as festas juninas, tem, no entanto, 

comandos bem peculiares. São verbos do francês cantados ao modo caipira. Você consegue 

entender? Então associe a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(A) Balancê (balancer) 

(B) Anavan (en avant) 

(C) Returnê (returner)  

(D) Tur (tour) 

(E) Anarriê (en arrière) 

(  ) Balançar o corpo no ritmo da música, marcando o passo, sem 

sair do lugar. 

 (  ) Voltar aos seus lugares. 

(  ) Avante, caminhar balançando os braços. 

(  ) Dar uma volta: com a mão direita, o cavalheiro abraça a 

cintura da dama. Ela coloca o braço esquerdo no ombro dele e 

dão um giro completo para a direita.  

(  ) É usado como um grito de incentivo e é repetido quase todas 

as vezes que termina um passo.  

(  ) Pares se separam em duas colunas andando de costas, ou seja, 

para atrás.  

 

 

Até a próxima aula!!! 


