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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Dança. 

Objeto do conhecimento: Danças do Brasil. 

 

Frevo 

 

 

 

O frevo é uma dança folclórica típica do carnaval de rua do Brasil. É uma das principais danças 

tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região nordeste do 

país. Merece destaque no carnaval pernambucano, sobretudo, nas cidades de Olinda e Recife. 

O frevo tem origem no século 19 na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade 

entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. A palavra frevo surge como 

uma corruptela do verbo ferver (“frever”), isso porque o frevo é uma dança frenética, de ritmo muito 

acelerado. 

Essa dança popular foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2007 e em 2012, o frevo foi incluído 

na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das 

Nações Unidas (Unesco). 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/frevo/ Acesso em 05/05/2020 

  

https://www.todamateria.com.br/frevo/
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1- Verifique com o responsável se na sua família há pessoas que são ou conhecem o estado 

de Pernambuco. Caso sim, questione se já viu ou dançou o frevo e registre como foi a 

experiência.  

  

  

 

2- Iremos praticar os movimentos do frevo e para ficar mais divertido chame um familiar para 

dançar com você. Pegue algum guarda-chuva de sua casa e tenha atenção ao passo a 

passo a seguir: 

 

a) Irá realizar movimentos de ponta de pé e calcanhar.  

     

Fonte: Youtube.com – Acesso em: 04/05/2020 

 

b) Chutando de frente e chutando de lado. 

     

Fonte: Youtube.com – Acesso em: 04/05/2020 

 

c) Saci Pererê 

 

Fonte: Youtube.com – Acesso em: 04/05/2020 
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d) Tesoura 

     

Fonte: Youtube.com – Acesso em: 04/05/2020 

 

e) Ferrolho  

 

Fonte: Youtube.com – Acesso em: 04/05/2020 

 

f) Para entender a dança e seus movimentos, acesso o vídeo disponível em:   

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

 

3- Registre em seu caderno, qual foi o movimento mais difícil de realizar e como se sentiu ao 

realizar esta atividade: 

  

  

  

 

4- Durante a dança do frevo, muitos movimentos são executados. Escolha e anote em seu 

caderno quais partes do corpo são responsáveis pela execução da maioria dos movimentos 

do frevo? 

a) Quadril e cintura. 

b) Pernas e braços. 

c) Pernas e cabeça. 

d) Mãos e cabeça. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSAZuaGEnaI
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Você sabia? 
 

Dançar é um exercício físico que, além de 

trabalhar ritmo e coordenação motora nos torna 

mais criativos, aumenta a autoestima, o bom-

humor e fortalece laços.  

Para a saúde, a dança melhora o sistema 

cardiovascular como um todo, facilitando a 

circulação do sangue. Além disso, tem efeitos 

positivos no sistema respiratório, no 

fortalecimento dos músculos e na flexibilidade.   
Fonte: Freepik.com | Acesso em 20/05/2020. 

 

Fonte: jasminealimentos.com | Acesso em 20/05/2020 

Texto adaptado por Gisele Vitório 
 

 

 

 


