
 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Manifestações das danças 
tradicionais, sociais e contemporâneas. 

Habilidades: (GO-EF04AR08-A) Contextualizar, apreciar e experimentar manifestações das danças 

tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 

brincante, a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal. Valorizar as expressões das 

tradições e das culturas contemporâneas e periféricas, em âmbito regional e nacional. 

 

ATIVIDADE 

Olá, estudante: 

Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer mais sobre a catira goiana, 

observando suas possibilidades de organização para valorizá-la como 

manifestação artística em dança. Vamos lá! 

 

01 – Leia o texto abaixo para responder ao que se pede: 

 A catira é uma dança tradicional brasileira presente principalmente nos estados de Goiás, 

Minas Gerais e São Paulo. Hoje os grupos se organizam em diferentes maneiras e costumam 

apresentar seus trabalhos em eventos diversos. A característica principal de todos é a 

representação estética de sua manifestação artística (entendida também como uma forma de 

cultura popular) em que visualidades, sonoridades, gestos e movimentos dançados e 

representações cênicas são feitas por homens e mulheres de muitas idades. 

Conte-nos como foi para você assistir todas as apresentações de catira das aulas anteriores. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

02 – Observe a imagem ao lado: 

a) Do que se trata esse cartaz? 

___________________________________________

___________________________________________ 

b) Além da catira, que outras manifestações da 

cultura popular ele apresenta? 

___________________________________________

___________________________________________ 

c) Qual a cidade onde se realizou o evento? 

___________________________________________

___________________________________________ 

d) Na sua cidade existe algum evento em que a catira 

acontece? Se não souber, pergunte a seus pais e/ou 

responsáveis para responder. 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

03 – Agora vamos fazer um trabalho de pesquisa na internet acessando a plataforma do Google.  

 

 

 

Em <https://www.google.com.br/>, escreva a palavra catira. Veja as imagens que aparecem e dentre 

elas escolha uma que contenha: 

     a) Apenas de homens dançando catira. 

      b) Apenas de mulheres dançando catira. 

       c) Homens e mulheres juntos dançando catira. 

  d) Apenas crianças dançando catira. 

Bom trabalho e até a próxima aula!!! 

Disponível em https://www.facebook.com/catiraefoliaaparecidense/. 
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