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Atividade: Pau de fita
Como fazer na escola
Você pode utilizar qualquer marchinha junina para coreografar o pau-de-fitas, no entanto deverá explicar para as crianças
que está utilizando música popular regional e não folclórica (apenas a dança).
Para esta sugestão, utilizarei uma marchinha bastante conhecida de Mário Zam, de fácil aquisição no comércio local.
Com a filha de João
Antônio ia se casar
Mas Pedro fugiu com a noiva
Na hora de ir pro altar
A fogueira está queimando
O balão está subindo
Antônio estava chorando
E Pedro estava sorrindo
E no fim dessa história
Ao apagar-se a fogueira
João consolava Antônio
Que caiu na bebedeira.

Coreografia
Entrada:
Todos entram cantando em fila de pares formando um círculo, a pessoa que segure o pau que sustenta as fitas segue na
frente da fila e ao formar o círculo entra na roda ficando no centro.
I.
a) Os homens entram para pegar a fita e saem no final da quadra.
b) As mulheres entram para pegar a fita e saem no final da quadra.

II. Volta a cantar a 1ª parte da música - enrola a fita, todos girando em sentido horário na repetição; desenrola voltando
aos seus lugares.

III. Homens por fora, mulheres por dentro, formando duas rodas, girando em sentido contrário, vão e voltam.

IV. Fazem com as fitas um tipo de montanhas russa, um por baixo outro por cima, entrançando; por cima e por baixo,
desentrançando.

Obs.: Podem ser criadas várias outras figuras, o importante é que em todas elas usem o pau e a fita nas evoluções.
Saída:
Idem a entrada.

Fonte: Este conteúdo foi acessado em 25/03/2020 do sítio
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=173.
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