
 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação - Jogo e improvisação em dança. 

Habilidades: (GO-EF04AR11-A) Criar, jogar e improvisar movimentos dançados de modo coletivo, 

colaborativo e autoral, propondo diferentes ações, virtuais e/ou presenciais, que envolvam a 

comunidade escolar e ou local. 

 

ATIVIDADE 

Olá, estudante: 

Na atividade de Arte/Dança vamos analisar nossa produção coreográfica e 

refletir sobre nossa aprendizagem para promover uma avaliação coletiva e mais 

participativa.  Vamos lá! 

 

 

https://institutoipead.com.br/cursos/pos-educacao-especial-e-inclusiva-com-enfase-em-deficiencias-multiplas/ 

 

 

https://institutoipead.com.br/cursos/pos-educacao-especial-e-inclusiva-com-enfase-em-deficiencias-multiplas/


 

 

01 – Nesse semestre estudamos sobre diversas manifestações de danças populares. Associe a 

segunda coluna de acordo com a primeira e relembre alguns conteúdos: 

( 1 ) Catira 

( 2 ) Pau-de-fita e Carimbó 

( 3 ) Axé e Funk 

 

(   ) Essa dança também é conhecida por Cateretê. 

(   ) Danças populares e urbanas 

(   ) É caracterizada pelos movimentos de palmado, 

sapateado e deslocamentos. 

(   ) Dança Populares e tradicionais 

(   ) Dança tradicional brasileira, presente principalmente 

nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo 

02 – Vimos a origem, as principais características e os passos tradicionais da Catira. A partir desse 

conhecimento, foi possível criar e experimentar novas possibilidades desta dança. Agora vamos 

olhar nos nossos arquivos e assistir pelo menos duas vezes as suas filmagens e as que foram 

compartilhadas pelos estudantes da sua turma. Faça suas anotações e compartilhe chat do nosso 

grupo: 

I. O que mais te chamou a atenção? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

 

https://www.fbvcursos.com/blog/como-ensinar-autonomia-na-

aprendizagem/ 

II. Liste o que achou mais interessante e sugira algo que possa ajudar ainda mais: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://www.fbvcursos.com/blog/como-ensinar-autonomia-na-aprendizagem/
https://www.fbvcursos.com/blog/como-ensinar-autonomia-na-aprendizagem/


 

 

III. Observe o ritmo dos movimentos, a memorização da coreografia e a qualidade dos 

movimentos. O que deve ser feito para sanar os eventuais problemas ou dificuldade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

03 – Recordando o figurino da Catira, pinte os desenhos abaixo com suas cores preferidas: 

  

 

https://raskrasil.com/pt/desenhos-do-toy-story-para-colorir-imprima-gratuitamente-para-criancas/ 

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

Boas férias e até a próxima aula!!! 

https://raskrasil.com/pt/desenhos-do-toy-story-para-colorir-imprima-gratuitamente-para-criancas/

