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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Danças. 

Objeto do conhecimento: Danças do Mundo. 

 

Danças populares do mundo 

 

    
Flamenco Dança do Ventre Tango Salsa 

Imagens: Freepik.com 

 

Sem música não há dança. Sem movimento corporal também não. A dança, portanto, apenas ocorre 

quando o corpo executa movimentos a partir de um determinado ritmo. 

Algumas danças que conhecemos, aqui no Brasil, são manifestações culturais de outros países, 

consideradas típicas daquelas regiões. Experimentar as músicas, os gestos, os ritmos e os passos 

dos diversos povos, nos faz entrar quase que imediatamente em um campo novo de aprendizagem, 

inspirador e desafiador. É também um convite para conhecer, através do ritmo, melodia e 

movimentos, a expressão de outra cultura, com seus gestos, posturas e história e a respeitar, aceitar 

e honrar as diversidades. 

Vamos conhecê-las? 

 Dança do ventre – era realizada por sacerdotizas em rituais religiosos das civilizações 

antigas do egito.  

 Tango – com origem no século XIX, na região espanhola de andaluzia, o tango chegou a 

argentina na primeira guerra mundial, onde é considerado dança símbolo do país.   

 Salsa – esse gênero musical é uma mistura dos ritmos, rumba e chá-chá-chá, com influência 

de tantos outros como o merengue, o rock e o reggae. o termo significa tempero, ou seja, 

música com sabor. 
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 Flamenco – o flamenco representa a junção da dança, da música e do canto de origem 

cigana e moura, com certos traços judaicos e árabes, da região de andaluzia na espanha, 

um dos elementos marcantes na dança, é o uso das castanholas. 

 

O Brasil, por ter recebido muitos imigrantes, acabou formando comunidades espalhadas por várias 

regiões, que mantêm vivas as tradições de seus países, entre eles também encontramos canções, 

comidas, usos e costumes.  

 

De acordo com o texto, descubra qual é a dança na imagem abaixo, após encontre os sete erros. 

 

 

Fonte: Smartkids.com 

 

Anote os erros encontrados em seu caderno. 

 

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    
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1- Observe a figura abaixo, esses são os passos básicos do rítmo salsa. Vamos tentar? 

 

Fonte: pinterest.com.br 

 

a) Você conseguiu realizar os passos?   

b) Foi difícil?   

c) Como se sentiu?   

 

Registre as respostas em seu caderno. 

 

2- Agora é só diversão! Chame os familiares e vamos bailar!  

Se possível, acesse o vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=geR5X_Gk-Yw 

para aprender um pouco mais da Salsa. 
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