
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

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

Habilidades: (GO-EF05AR11-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: 

Nas atividades de Arte/Dança vamos experimentar e criar novas possibilidades de alguns 

passos das Quadrilhas Juninas. A partir das principais características dessa dança, vamos elaborar 

movimentos para compor células coreográficas que irão estruturar nossa coreografia junina.  

  Segue o caminho da roça!!! 

 

 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/festa-junina-quadrilha 

https://www.smartkids.com.br/trabalho/festa-junina-quadrilha


 

 

01 –  Junho já chegou e nessa época do ano temos uma das maiores festas populares em nosso país. 

A gente não pode ficar por fora. Estamos em um momento em que isolamento social é necessário 

para nossa segurança e estamos juntos mesmo à distância. Assim, vamos nos reinventar e buscar 

novas possibilidades de manter nossas tradições sem perder a animação.  

Atenção!! 

a) A Quadrilha é uma dança coletiva. A coreografia é dançada por um grupo de pessoas 

composto por duplas e/ou casais. O nosso primeiro desafio é interpretar esses passos 

individualmente. 

b) Nossa coreografia será virtual. Cada um será responsável por filmar suas composições e 

enviar para o/a seu/sua professor(a). Use seu celular para captar essas imagens na 

horizontal. Esse é o segundo desafio. 

Vamos se achegando. Prepare seu espaço de dança e segura no balancê!  

A proposta agora é experimentar o repertório tradicional e adaptar para suas possibilidades. 

Segue abaixo uma sugestão de roteiro. Conecte no link abaixo e segue o tuor!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfk-bF-PBZY 

 

Sugestão de roteiro: 

BALANCE: damas e cavalheiros balançam os braços 

naturalmente.  

ANARRIÊ: as damas e os cavalheiros andam para trás e de 

costas. 

OS CAVALHEIROS CUMPRIMENTAM AS DAMAS: eles se 

aproximam da tela e cumprimentam as damas. Flexionam o 

tronco, mantendo a cabeça erguida e voltam a seus lugares 

caminhando de costas.  

https://pngimage.net/matuto-png-3/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfk-bF-PBZY
https://pngimage.net/matuto-png-3/


 

 

 

AS DAMAS CUMPRIMENTAM OS CAVALHEIROS: agora é a vez das damas irem até a tela e  

cumprimentarem os cavalheiros. Elas também voltam de costas para os seus lugares. 

SAUDAÇÃO GERAL: tanto as damas como os cavalheiros andam para a frente e se cumprimentam. 

BALANCE: damas e cavalheiros balançam os braços naturalmente. 

CAMINHO DA ROÇA: um anda atrás do outro com as mãos para trás e o corpo um pouco curvado 

para a frente. Andando para a frente. 

OLHA A CHUVA: todos dão meia-volta (viram para o outro lado) e colocam a mão na cabeça. 

  

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/60306082488326214/ 

JÁ PASSOU: todos dão meia-volta novamente e dizem 

“ahhhh”. 

OLHA A COBRA: todos pulam, gritam e dão meia-volta. 

É MENTIRA: todos dão meia-volta novamente e dizem 

aaahh. 

 A PONTE QUEBROU: todos dão meia-volta novamente. 

JÁ CONSERTOU: voltam a dançar no outro sentido e dizem 

ah. 

PREPARAR PARA O GRANDE BAILE: cada dama pega o seu 

par e os dois começam a dançar juntos. 

AGORA, A DESPEDIDA: todos se despedem do público. As 

damas acenam com as mãos e os cavalheiros com os 

chapéus, e assim encerram os nossos passos de quadrilha. 

 

02 – Agora o ensaio é com narrativa. Entre no link abaixo e deixe a imaginação e a criatividade solta, 

sem perder o ritmo do balancê! 

https://www.youtube.com/watch?v=NtIvB9Ul-Fo 

https://br.pinterest.com/pin/60306082488326214/
https://www.youtube.com/watch?v=NtIvB9Ul-Fo


 

 

03 – Para fixar a coreografia, memorizar todas as sequências e fazer uma “limpeza” nos 

movimentos, uma boa dica é a repetição. Dançar a coreografia inúmeras vezes. Não se trata de 

decorar repertório, mas de interpretar os passos enquanto se dança. Siga as orientações abaixo: 

 

 

I. Dançar a coreografia do início ao fim sem parar a 

música ou ficar “perdido” na sequência. 

II. Dance sem a música. Siga a contagem rítmica que 

marca a coreografia. 

III. Ouça a trilha escolhida (se possível com fone de 

ouvidos), feche os olhos e imagine, visualize 

mentalmente a coreografia. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/163677767686865169/ 

 

#Ficaadica: 

Anote no seu caderno de dança todas as suas impressões e aprendizagens. Separe seu figurino e 

escolha sua maquiagem para a próxima aula porque a filmagem da nossa coreografia junina já 

vai começar. 

 

Até a próxima aula!!! 

 

https://br.pinterest.com/pin/377317275014872288/ 

https://br.pinterest.com/pin/163677767686865169/
https://br.pinterest.com/pin/377317275014872288/

