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PLANO DE AULA 

 

Lição nº:  
Data: 11/05/09 Hora: 17:05h 

Ano:12º 

Turma: 4 

Local: Ginásio/Campo 2 

 

Unidade Didáctica: Dança 

Aula nº: 02 

Professor: Vitor Vassalo 

Tema: Danças 

Tradicionais 

Portuguesas e 

Europeias 

Material: 1 leitor de CD, mesa 

de apoio, Quadro, CD Apoio, 1 

pino grande, 12 coletes, 2 a 4 

bancos suecos 

 

Sumário: Danças Tradicionais Portuguesas e Europeias: Regadinho, Grand Cercle e 

Sariquité. 

 

Objectivos da Sessão:  
1. Aprendizagem do Regadinho 

2. Apresentação e abordagem do Grande Cercle e Sariquité – havendo tempo e 

pertinência. 

3. Desenvolvimento da coordenação motora. 

4. Desenvolvimento da capacidade de esforço aeróbio e anaeróbio intermitente. 

 

 Tempo 

Sequência das Tarefas Parcial Total 

Chamada (para verificação dos grupos) 5’ 5’ 

1. Introdução da aula e do seu funcionamento, e organização de 

grupos 

2. Breve revisão teórica da aula anterior 

5’ 10’ 

Aquecimento 

1. Articular e Flexibilidade Geral 

5’ 15’ 

Parte Principal   

As Danças vão sendo aprendidas em sequências analíticas e treinadas à 

parte até chegarmos à situação de treino da dança. Temos sempre 

períodos de pausa entre os exercícios e as danças para recuperação, 

transmissão de informação e feedbacks. 

Quando em situação de dança de roda o pino ao meio servirá como 

referência. 

Os bancos suecos servem, para delimitar o espaço, e de apoio à 

recuperação e transmissão de informação. 

 

Regadinho 

 8 passos à frente e atrás  com viragens à esquerda e direita 

(individual e ao comprimento do ginásio sem música com 

marcação do professor) 

 Igual a anterior a pares 

 Igual a anterior e acaba virado de frente um para o outro 

 Na posição em que acabou faz oito cruzamentos de pés à esquerda 

e à direita 

 Igual a anterior, junta o movimento dos braços 

 Igual a anterior, saltado 

 Junta todos os passos aprendidos 

 Uma fila de Manéis em frente a uma fila de Marias à distância de 

60’ 75’ 
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um passo e à largura do ginásio 

 Fazem o entrelaçar de braços a andar 

 Fazem o entrelaçar de braços a saltar 

 O mesmo que o anterior mas com a introdução do cruzamento de 

pernas 

 Repete toda a sequência anterior em situação de roda com música 

 Treino da Dança completa em roda e com música 

 

Grand Cercle e Sariquité 

 Experimentam estas danças em formação de roda, com música, e 

com um movimento explicado de cada vez e sendo adicionado 

sequencialmente à coreografia 

Recuperação 

 Alongamentos 

5’ 80’ 

Arrumação/Banhos 10’ 90’ 

 

O professor, 


