
#ESCOLASEMMUROS
EM CASA TAMBÉM SE APRENDE

Educação Física
2ºAno

(HCEF02EF11SP) Experimentar, fruir e recriar diferentes
danças do contexto regional (rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e expressivas), respeitando as diferenças individuais e
de desempenho corporal.



Olá mamães, papais e responsáveis

Estamos trabalhando as 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.



CATIRA



O que é?

É uma dança rural, característica do sudeste do Brasil.
Não se sabe ao certo sua origem, uns acreditam ser
indígena, outros africana ou até mesmo europeia.



Características
Em sua composição oficial é apresentada com dois
violeiros e dez participantes que dançam.

No passado era dançada somente por homens.
Atualmente é dançada também por homens e
mulheres ou só por mulheres.

Trajes: botas, calça, camisa e com chapéus na cabeça.



Como dança?

A coreografia da catira é quase sempre fixa, com poucas
variações de uma região para outra.
O ritmo musical é marcado pela batida dos pés e das
mãos dos dançarinos.
Organizados em filas uns na frente dos outros, em cima
de um tablado.



Vamos dançar? Chame sua família! 
Fiquem de frente uns para os outros e criem a coreografia de vocês!  

1º Movimento Escova: uma rápida batida das mãos e dos pés,
acompanhado por seis pulos.

2º Movimento Serra acima: os participantes rodam uns atrás dos
outros e da esquerda para a direita, alternando a batida dos pés e das
mãos.

3º Movimento Serra abaixo: agora os participantes viram e voltam
para trás (da direita para esquerda) com as batidas alternadas dos
pés e das mãos.

4º Movimento Recortado: as fileiras e os participantes trocam de
lugar.



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

família dançando uma 
quadrilha junina!



BONS ESTUDOS!
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