
#ESCOLASEMMUROS 
EM CASA TAMBÉM SE APRENDE 

Educação Física 
2ºAno 

(HCEF02EF12SP) Identificar e comparar os elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças dos contextos 
comunitário e regional, valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes culturas. 



Olá mamães, papais e responsáveis 
 

Entramos agora em mais uma fase de habilidades, nas 
aulas de Educação Física.  

 Agora é a vez das danças regionais! 
A dança, desenvolve muitas habilidades como expressão 

corporal, ritmo, noção espacial, coordenação motora, 
agilidade, socialização, etc.  

É uma forma de expressão muito antiga, é usada em 
muitas situações, desde rituais até pelo puro prazer de 

dançar. 





A quadrilha foi popularizada no Brasil a 
partir do século XIX por influência da corte 

portuguesa. 
É uma dança típica das festas juninas, 

bailada em duplas de casais caracterizados 
com vestimenta tipicamente caipira. 

Atualmente, a quadrilha abrange todas as 
regiões do brasil. 



Vamos dançar quadrilha em casa? 
 

Chame todo mundo da sua casa! 
Cantem músicas juninas que vocês conhecem! 



Formem pares! 
 

Cumprimento 
Cavalheiros para um lado, damas 

para o outro lado! 
Cavalheiros cumprimentem as damas! 
Damas cumprimentem os cavalheiros! 



Grande roda 
Todos de mãos dada, girem 

para a direita e depois para a 
esquerda! 

Caminho da roça 
Em fila, um atrás do outro 

caminhem em círculo. 

Olha a cobra  
Olha a chuva   
A Ponte quebrou... 



Galope 
Os cavalheiros de um lado e as 
damas do outro lado, um casal 
por vez se encontra no meio e 
cavalguem até o outro lado, 

passando pelo meio de todos! 

Túnel 
Os pares em fila, um de frente para 

o outro, de mãos dadas. 
Passem pelo túnel! 



Tour 
Os pares dançam juntos, girando, 

sem sair do lugar! 



Agora que você e sua 
família experimentaram 
dançar uma quadrilha 

junina em casa, encontre 
os 7 erros no jogo ao 

lado! 



Se possível registre e 
seu filho (a) e toda a 

família dançando uma 
quadrilha junina! 



BONS ESTUDOS! 
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