
 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO LACERDA BACELLAR 

Enviar para a professora uma foto da atividade realizada. Data: 16/04//2021 
Semana 6 

Professor: Fabiana M.B. Casemiro Turma: 4° ano A e B 

Componentes Curriculares: Arte Entregar:16/04/21 

 

Dança 

Catira do passarinho 

 

As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras simples e popula- 

res), figurinos e cenários representativos. 

A catira é uma dança que surgiu com os boiadeiros. A dança se caracteriza como uma junção de sapateados 

e palmas, que compõem um jogo de troca de lugares e muita diversão. 

De origem híbrida, com influências indígenas, africanas e europeias, a catira (ou "o catira") tem coreo- 

grafia executada no Brasil. (boiadeiros e lavradores) e pode ser formada por seis a dez componentes e mais uma 

dupla de violeiros, que tocam e cantam a moda. 

É uma dança típica do interior do Brasil, principalmente na área de influência da cultura sertaneja (Mato 

Grosso, Goiás, norte do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e principalmente 

São Paulo). 

Vamos conhecer a coreografia e a canção: 

Os Diplomatas da Catira 

https://www.youtube.com/watch?v=6MHJ3zU3HyY 
 

Catira do Passarinho 

https://www.youtube.com/watch?v=DmnjhRPdEAU 
 

Atividade 1 

Dançando a Catira 

Junto com seus familiares e no ritmo da catira, execute palmeados e sapateados e deslocamentos. Você 

pode fazer diferentes formações coreográficas durante a dança, tais como filas, círculos, pares etc. 

Não esqueça de enviar um vídeo da atividade realizada para professora. 
Atividade 2 

Dobradura passarinho 

Agora vamos criar uma dobradura do passarinho para representar a dança que aprendemos hoje? Segue o 

passo a passo da dobradura e finalizando faça um desenho no seu caderno de arte representando a dança e cole 

seu passarinho em algum local do seu desenho. 

Não esqueça de tirar uma foto da sua atividade e enviar para professora. 

 

Como fazer pássaros. Origami. A arte de dobrar o papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypMDspSpDwA 

https://www.youtube.com/watch?v=6MHJ3zU3HyY
https://www.youtube.com/watch?v=DmnjhRPdEAU
https://www.youtube.com/watch?v=ypMDspSpDwA


 

 

 

 

 


