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RESUMO 

 

O grupo de dança da escola Arthur Damé surgiu com o intuito de incentivar as 

tradições gaúchas no ambiente escolar. O projeto já vem sendo desenvolvido há 

alguns anos, porém esteve interrompido durante dois anos, devido à pandemia. Em 

2022, o grupo retomou as atividades, com o ingresso de novas integrantes. 

Atualmente é formado por sete alunas, do 9º e 8º anos da escola, sob a 

responsabilidade da professora de Educação Física. Neste contexto, o objetivo 

principal deste projeto é valorizar a cultura gaúcha na comunidade escolar, 

proporcionando aos alunos a vivência das danças gaúchas nas aulas de Educação 

Física, contribuindo para a socialização das diferentes turmas da escola, 

promovendo a integração dos alunos e despertando o gosto pela tradição gaúcha. O 

projeto conta com o apoio dos professores, funcionários, pais, responsáveis e 

comunidade escolar. Durante os meses de agosto e setembro, o grupo realizou os 

ensaios de duas coreografias, além das danças tradicionais gaúchas como: 

Maçanico, Caranguejo, Chimarrita e Meia-Canha. As danças tradicionais foram 

adaptadas para o ambiente escolar, por meio de passos e formações simples, 

atendendo assim a todos. A culminância do projeto se deu na Semana Farroupilha, 

onde o grupo teve a oportunidade de se apresentar para toda a comunidade escolar 

e também em outras escolas parceiras. Um misto de emoções, momentos de medo 

e descobertas tomaram conta das integrantes: as atividades em grupo reforçaram e 

fortaleceram os laços de amizade, empenho, interesse e comprometimento, valores 

importantes para o pleno desenvolvimento das atividades propostas. Ao final, 

observa-se que os objetivos propostos foram alcançados com êxito. 
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