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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 12 
 

Unidade Temática: Dança. 

Objetos de Conhecimento: Danças do Brasil – matrizes indígena e africana. 

 

Cirandinha (ou Sarandi) 
 

O Centro-Oeste é a região do Brasil onde ficam os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, além do Distrito Federal (Brasília, capital do Brasil), sendo a segunda maior região 

do Brasil. Por ser uma região tão grande, há diversas manifestações culturais importantes, como a 

Cirandinha ou Sarandi, que é uma das danças típicas do centro-oeste.  

Na cirandinha, os dançarinos se posicionam em uma formação circular, cada um com o seu 

par, dando meia-volta, várias vezes, e voltas inteiras, girando em torno do próprio eixo da roda. As 

trocas de duplas acontecem entre os versos ditos para alguém especial ou para todo o público 

presente. A dança normalmente está presente em comemorações religiosas ou festas regionais e 

também na Festa Junina. As músicas tocadas são normalmente do universo infantil, como o trecho 

a seguir: 

“Ciranda, cirandinha, 

vamos todos cirandar! 

Vamos dar a meia-volta, 

volta e meia vamos dar. 

Vamos dar a meia-volta, 

cada qual pega o seu par.” 
Fonte: adaptado de dancastipicas.com/brasileiras/dancas-regiao-centro-oeste/ e rotasdeviagem.com.br/dancas-tipicas-

da-regiao-centro-oeste | Acesso em 04/03/2021 

 

Se for possível, acesse o vídeo e veja como a dança é realizada: 

 
Link: https://youtu.be/U30N6a076ss 

  

https://youtu.be/U30N6a076ss
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1- A dança cirandinha relembra brincadeiras de roda da infância. Quais são as brincadeiras de 

roda ou tipos de ciranda que você conhece? 

  

  

  

  

 

 

2- Complete as sentenças: 

 

a) A cirandinha é uma dança festejada normalmente em comemorações ______________, 

festas ______________ ou festas regionais. 

 

b) Durante a dança da cirandinha, as trocas de duplas acontecem entre os _____________ 

ditos para alguém especial ou para todo o público presente. 

 

c) Na região Centro-Oeste, há diversas manifestações ______________ importantes, como 

a ______________ ou ______________. 

 

 

3- Durante a dança, são ditos versos para alguém especial ou para todo o público presente. 

Vamos criar um verso para os amigos da escola? 

 

Verso 
Diferentemente da música, na qual o verso é representado em cada linha da estrofe 

cantada, o verso na linguagem popular é uma composição literária em que as 

frases são versificadas, ou seja, rimadas entre si. 

 

a) Faça um versinho, de no máximo 4 linhas, falando sobre amizade, saudade, escola, 

etc., com palavras que rimam entre si. 
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Vamos dançar cirandinha? Convide sua família e coloque uma música de ciranda que você 

conhece. 

 

a) Se for possível, forme duplas entre os seus familiares. Os pares formarão um círculo e 

dançarão entre si e, sempre que acabar a música, uma pessoa deve ser escolhida para 

falar um verso que pode ser criado na hora ou ainda dizer parlendas conhecidas,      por 

exemplo, batatinha quando nasce. 

 

b) Cada vez que a música tocar uma nova estrofe, todos devem trocar as duplas. 

 
Imagem: vecteezy.com/vetor-gratis/isolado  

 

c) Caso você esteja com apenas um familiar, dê as mãos para ele e, cantando a ciranda, 

dê voltas completas e meia-volta algumas vezes e, ao final da música, declame o verso 

para o seu familiar. 
 

  


	● Locomotoras: são as habilidades nas quais o corpo é transportado em uma direção vertical ou horizontal de um ponto para outro, como andar, correr, saltar, saltitar.
	● Estabilizadoras: são as habilidades motoras ligadas aos movimentos corporais de domínio do corpo e equilíbrio, como rolar, equilibrar, flexionar e apoiar de forma invertida.
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