
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para             

aprenderem um pouco mais. Hoje o tema da aula será dança de salão, já ouviu falar? Vamos                 

descobrir juntos e juntas essas danças que fazem parte da nossa cultura e da nossa história. Bora                 

lá. 

 

 

 

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/27207636  acesso em:18/02/2021 

 

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 9º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Danças/Danças de Salão 

Habilidades: 

 

(GO-EF09EF22) Identificar, apropriar-se e analisar características estéticas, histórico-culturais, 

valores, objetivos e técnicas presentes nas danças, com ênfase nas danças de salão. 

https://brainly.com.br/tarefa/27207636


 

Atividade 1 - Danças de salão e as transformações 

Como vimos anteriormente, as danças têm relação direta com a cultura na qual está inserida. Aqui                

no Brasil, por exemplo, já existiam muitas danças antes da chegada da dança de salão, que                

enriqueceram, deram origem a novos valores, objetivos e formas a essas danças. 

A dança de salão aqui recebeu muitas influências dos povos indígenas, africanos, criando novas              

formas de dançar, novas belezas. O nosso samba é um exemplo disso; ele tem origem afro-brasileira                

e é uma das danças de salão mais populares e conhecidas no mundo. 

Desde seu surgimento na Europa, a dança de salão vem transformando-se e ressignificando-se. Uma              

dança que no início tinha uma característica de rigidez, vindo ao encontro de outras culturas,               

recebendo novos ritmos, cores, foi ressignificando-se à cultura local e às necessidades humanas.  

Cada povo traz consigo seus valores, costumes, formas de expressar-se e repassar seus             

conhecimentos. E olha que interessante, uma palavra muito conhecida por nós, que é a coreografia,               

vem do Grego KHOREIA, “dança”, mais GRAPHEIN, “registrar, escrever”. Escrevemos e registramos            

quem somos através do nosso corpo. 

Abaixo temos alguns exemplos de danças de salão que foram transformando-se nesse sentido: 

 

Danças Brasileiras de Salão: 

● Samba de Gafieira 

● Lambada 

● Forró 

● Maxixe 

 

Danças Latinas: 

● Cumbia 

● Milonga 

● Tango Argentino 

● Bolero 

● Cha-cha-chá 

● Salsa 

● Merengue 



Danças em outros Países: 

● Polca 

● Valsa 

● Flamenco 

● Zouk 

● Lindy Hop 

● Charleston 

 

ATIVIDADE 2 -  Responda a seguinte questão: 

A) Entre as danças de salão citadas na atividade 1, escolha pelo menos uma de origem latina, uma                  

de origem brasileira e uma de com origem em outros países, faça uma pesquisa e destaque as                 

origens e as características de cada uma delas, suas diferenças e semelhanças, entre os ritmos,               

gestos, coreografias e músicas. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

SUGESTÃO PRÁTICA: Se possível, faça mais pesquisas no Youtube sobre as diversas danças de salão,               

observe em cada uma delas: a estética, expressão da cultura, valores e seus objetivos. 

 

                                                                                                Até a próxima atividade!!! 


