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GRUPO DE DANÇA
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: Atalanta
Denominação do Grupo de Dança: Atlantiche Waltgartenstat
Origem Étnica- Cultural: Origem Alemã – Germânica
Tipo(s) de Dança: Polka, valsa...
Breve  Histórico  do  Grupo  de  Dança:  O  Presente  Grupo  de  dança  Alemã  Atlantiche 
Waltgartenstat teve inicio com voluntários que começaram a se envolver com ensaios de uma 
dança folclórica alemã, pois tinha-se a necessidade de se representar o município de Atalanta 
em um festival cultural da região. Esses ensaios tiveram inicio a dois anos atrás com um 
grupo de alunos e professores da Escola de Educação Básica “Dr. Frederico Rolla”, e estende-
se até hoje, sendo que alguns dos membros saíram, outros entraram.
Um dos principais  objetivos da formação deste grupo de dança Alemã é o de incentivar os 
jovens da comunidade a participar e cultivar, mais a cultura Germânica, através da dança, já 
que a cultura Alemã é bastante forte em nosso município.
Responsável pelo Grupo de Dança, Função e Endereço: Daiana Esser – Voluntária e Organizadora 
(Estrada Geral, Vila Gropp nº20 – Atalanta)
Data de Fundação do Grupo de Dança: o Grupo de Dança teve inicio em Junho de 2004
Possui Sede Própria, ou Alugada, ou Emprestada?  Neste momento não possui uma sede fixa, mas 
até em tão os encontros estavam sendo realizados na Escola de Educação Básica “Dr. Frederico Rolla” 
no período noturno.
Endereço  de  Localização  da  Sede:  Escola  de  Educação  Básica  “Dr.  Frederico  Rolla”,  Rua 
Constâncio Krummel, s/n – Atalanta -SC
Número  de  Integrantes  com  Descrição  da  Faixa  Etária:  Atualmente  contamos  com  8  casais 
somando 16 integrantes, com a faixa etária entre 13 e 20 anos.
Apresentações/Participações de Destaque: estas danças são apresentadas aos moradores do 
município de Atalanta, em ocasiões festivas da comunidade. O grupo também representa o 
município em festivais culturais existentes na região.
Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: Os ensaios acontecem uma vez por semana no 
período noturno normalmente na E. E. B. “Dr. Frederico Rolla”
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Grupo de Dança:  O grupo de dança ainda é bastante 
novo, seus integrantes são em sua maioria estudantes destacando que um destes integrantes é portador 
de Deficiência Auditiva, mas isso nos mostra que apesar das dificuldades e das barreiras podemos 
vencer os obstáculos encontrados em nossas vidas.



PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Jaqueline Pesenti  
Data de Preenchimento do Formulário: 15/05/2006


