
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento: Elementos das Linguagens: Alinhamentos posturais 

Habilidades: (GO-EF05AR09-A) Estabelecer relações entre partes e todo corporal na construção do 

movimento dançado, a partir de orientações anatômicas, alinhamentos posturais, apoios, eixos, 

transferências de peso, tempos, planos, direções. 

 

ATIVIDADE 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/homem-

vitruviano_4325136.htm 

 

Olá estudante, 

            Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer 

mais sobre Alinhamento Postural e a sua importância ao 

dançar. Vamos experimentar alguns exercícios 

específicos para que você compreenda melhor o seu 

corpo. Vamos lá! 

01 – Leia o texto abaixo: 

BREVE ESTUDO SOBRE POSTURA 

A postura ereta que distingue o ser humano dos outros animais começou a surgir há cerca 

de 30 milhões de anos, para tornar possível a sustentação do peso do corpo pelos membros 

inferiores e deixar livres as mãos. Para que isso pudesse acontecer, as pernas ficaram retas, os pés 

se especializaram na locomoção (já que antes eles serviam mais para um movimento de preensão), 

músculos como o glúteo máximo (localizado no fim da coluna) e o quadríceps femoral (localizado na 

https://br.freepik.com/vetores-premium/homem-vitruviano_4325136.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/homem-vitruviano_4325136.htm


 

 

coxa) aumentaram de tamanho e a coluna vertebral adquiriu quatro curvaturas características: 

cervical, torácica, lombar e sacral. 

Em toda a história da humanidade, nunca houve um ser humano totalmente igual a outro, 

cada ser é completamente único, portanto nada mais justo que cada um tenha o seu próprio padrão 

postural. O que devemos compreender é que existem algumas regras que podem levar cada 

indivíduo a uma melhor postura. A postura deve ser analisada como um estado dinâmico, vivo - e 

não estático, parado - que expressa a preparação e o potencial para o movimento. 

 

https://blog.franciscaresende.com/2019/02/25/postura-

2/#jp-carousel-3041 

É importante que todo bailarino, que usa o 

corpo como instrumento de trabalho, tenha 

consciência do seu alinhamento esquelético e dos 

locais de assimetria, bem como das suas próprias 

restrições de movimento, a fim de que possa fazer 

o melhor proveito do seu físico, sem se exceder 

na tentativa de vencer obstáculos. 

Os resultados na dança só são possíveis se 

levarmos em conta esses dois conceitos: a postura 

na qual o bailarino está trabalhando os seus 

músculos e a energia que deve estar vibrando 

dentro dele. 

 

Fonte: http://www.corpoedanca.com.br/dicas/postura.html 

Fica a Dica:  

É importante que você ao dançar tenha consciência do seu alinhamento esquelético e dos 

locais de assimetria, bem como das suas próprias restrições de movimento, a fim de que possa 

fazer o melhor proveito do seu físico, sem se exceder na tentativa de vencer obstáculos. A má 

postura diminui a elasticidade dos músculos causando uma restrição nos movimentos podendo 

trazer traumas musculares no futuro. 

https://blog.franciscaresende.com/2019/02/25/postura-2/#jp-carousel-3041
https://blog.franciscaresende.com/2019/02/25/postura-2/#jp-carousel-3041
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02 – Então você deve encaixar o seu corpo da seguinte forma para que seus movimentos na dança 

tenham graça e leveza e sejam executados com facilidade: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-B7Q0sE-azNk/U1o-

2NB0viI/AAAAAAAACDI/F66i-YRYPgk/s1600/postura+no+ballet.jpg 

1. Encaixe seu quadril para dentro 

mantendo os músculos contraídos. 

2. Encolha a barriga, firmando os músculos 

do abdômen. 

3. Quando encolhemos a barriga a 

tendência é que nossas costelas se 

abram, e isso não fica muito bonito, 

então mantenha suas costelas fechadas. 

Lembre-se: Não precisa parar de 

respirar!  

4. Empurre os ombros para trás e para baixo deixando-os relaxados. 

5. Alongue os braços com o cotovelo levemente virado para fora e mãos relaxadas. 

6. Alongue o pescoço e olhe para frente.  

Pense que uma linha imaginária está te puxando pela cabeça, para que você seja esticado. 

Obedeça a essa linha crescendo nas suas costas e contraindo seus músculos, você notará uma 

grande diferença na hora de dançar! 

Fonte: https://femenina.org.br/a-postura-na-danca/ 

 

03 – O desafio de hoje é não deixar a peteca cair, ou seja, não perder a postura! É um exercício 

constante de atenção e logo o quê parece incômodo vai se tornar algo natural para você. Agora é 

colocar toda essa teoria em prática. Vamos dançar?!  

a. A trilha sonora e o repertório hoje vão ficar por conta do Just Dance 2020 7 Rings 5 Stars 

Megastar. Acesse o vídeo pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=PJR-At-N3No. 

b. Libera o espaço. Dê um chega para lá nos móveis. Dance e arrase sem sair da linha/postura. 

 

https://femenina.org.br/a-postura-na-danca/
https://www.youtube.com/watch?v=PJR-At-N3No


 

 

Dica: Ensaie a coreografia diversas vezes e fique sempre atento a sua postura. Filme você dançando 

para se auto avaliar. Anote suas impressões no seu caderno de Dança para que a gente troque 

figurinhas depois.   

 

Até a próxima aula!!! 


