
 
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 

8º E 9º ANOS 

Data de Realização das Atividades 

07/05 a 13/05 

Carga Horária 

3 AULAS 

Componente Curricular Central: 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Componente(s) Curricular (es) Participante(s): Professor (es): 
Amur Otavio Soares 
Emely Schmitz Midginski 
Daniela Aline Petry Ferrari 
Elizane Pedroso 
Antonio Marcos Carlin do Prado 
Mario Luiz Cachinski Junior 
Kamila de Andrade Mroz Lara 

Tema Genérico do Plano de Aula: DANÇAS 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e 
individual. 

 Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. 
 Reconhecer o acesso às práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos 

de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 
 Realizar um resgaste da cultural através da dança. 

Objetos de Conhecimento 

 Danças de salão 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a 

tradição dessas culturas. 

 (EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de salão, bem como 

suas transformações históricas e os grupos de origem.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Espaço físico: sala de casa ou qualquer outro espaço disponível. 
 Material: aparelho de som ou celular para reprodução de música. 

Aplicação/Fixação (exercícios) 

AULA 1: A dança é uma ótima aliada do bem-estar, da autoestima, da saúde e da coordenação motora. Quando 
você pratica a dança seu corpo adquire mais ritmo e agilidade, fortalece seus músculos, melhora sua capacidade 
respiratória, entre outros benefícios. Faça uma pesquisa e anote em seu caderno de Educação Física para não 
se esquecer. 
 

 O que é a dança de salão? 
 Quais os principais tipos de dança de salão?  
 Quais são as principais danças de salão da região Sul do Brasil? 

 
 AULA 2: Muito bem agora você já conhece as principais danças de salão existentes. Vamos aprender a dançar 

um estilo muito comum na nossa região Sul do país. Nesta aula iremos executar passos da Vaneira esse estilo é 
dançando com um par, portanto escolha um familiar que mora com você e vamos iniciar: 

 Uma observação importante é que comecem sem a música e após adquirir ritmo podem incluí-la. No final da 
explicação temos algumas sugestões de músicas e um vídeo como exemplo. 
 

 Passo 1: De frente para seu par, dar as mãos como mostra na figura anexa abaixo iniciar dando dois passos 
para a direita e dois passos para a esquerda repita varias vezes até que tenham ritmo e coordenem os passos 
na mesma sintonia. 



 

 
 

 Passo 2: Agora vamos aprender a postura correta de cada um dentro da Vaneira: 
O homem ficará com a mão entre as costas ou cintura da mulher e sua outra mão servirá de apoio (ficará por 
baixo) para que seu par apoie a mão por cima da sua e a outra em seu ombro.  
A altura das mãos é na linha dos ombros. Nesta posição fazer os dois passos para a direita e dois passos para a 
esquerda. 
 
Passo 3: Fazendo o passo dois/dois tentar fazer um giro no lugar e após podem ir dançando de modo á 
contornar o salão (contornando o ambiente).Que tal fazer um vídeo e mandar para seu professor ou postar em 
sua rede social favorita marcando seu professor vamos ficar muito felizes. Boa aula! A seguir segue um vídeo 
como exemplo e algumas músicas: 
Vídeo:  

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/videos/v/danca-tipica-do-rio-grande-do-sul-vanerao-e-facil-de-
aprender/2137777/ 
 
Musicas:  
https://www.youtube.com/watch?v=-mAC0hbdPPU 
Nossa Vaneira Os Serranos 
https://www.youtube.com/watch?v=QTeqsS_j3YE 
Cheiro de Galpão Os Monarcas  
 

 AULA 3: Muito bem agora que já aprendeu a Vaneira, vamos fazer um relato de como foi esta experiência para 

você? Responda estas perguntas em seu caderno de Educação Física: 
 

 Sabemos que Vaneira é uma dança tradicional do Sul, ou seja, ela está presente na cultura da nossa região. 
Antes desta aula você já teve algum contato com esta dança ou foi a sua primeira experiência com esta? 

 Alguém da sua casa sabia dançar a Vaneira, este te auxiliou para que conseguisse aprender? 
 

  Após sua experiência com os passos da dança, qual foi a sua maior dificuldade? 
 O que você achou de mais interessante sobre a Vaneira? 
 Você gostaria de fazer uma sugestão de um futuro ritmo para estarmos aprendendo durante as aulas?  

  
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, você poderá ser selecionado pelo professor para relatar como foi a sua experiência com a 
dança. 

 E de acordo com a realização da atividade das aulas 1 e 3, que deverá constar no caderno. 

Registro de Frequência 

 Através de realização das atividades. 
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