
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: GO - Materialidade: Tecnologias e recursos digitais 

 

 

Habilidades: (GO-EF08AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 
acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável, fazendo relações com as experiências em dança.  

 
 

 

Filmes de Breaking.  

Salve, Salve! Estudante: 

   Em nossa atividade de Arte/Dança de hoje, a proposta é que você, estudante, identifique e 

manipule diferentes formas de tecnologia e recursos digitais, para isso e necessário pesquisar, 

acessar, apreciar tais ferramentas, para então, fazer uma análise dos filmes de Hip Hop e suas 

formas de fazer dança. Caro estudante organize os recursos imagéticos (TV e DVD player Youtube) 

para esta atividade.  

 

 

 

Lista de filmes para pesquisa em dança.  

Caso não seja viável o acesso direto aos filmes completos, selecione no Youtube trechos dos filmes. 

 Breakin – (1984)  

 Beat Street – (1984)  

 Como Ela Dança – (2008)  

 Ela dança, eu danço – (2006) 

 Ela dança, eu danço 2 – (2008) 

 Segue logo abaixo uma lista de filmes que aborda a cultura hip hop / E seus 
modos de vivência em dança? Vamos que Vamos. 

 



 

 

 Entre Nessa Dança – (Hip Hop) no Pedaço (2004) 

 Flash dance (1983) 

 Honey – No Ritmo dos Seus Sonhos (2003) 

 No Balanço do Amor (2001) 

 No Balanço do Amor 2 (2006) 

 The Warrions – (1979) 

 Wild Style – (1982) 

 Escolha no mínimo três filmes, em seguida aprecie e com um caderno ao lado fazendo anotações 

dos pontos positivo e das questões que mais chama atenção. 

Identifique e reflita sobre as quesões: 

 Você se identificou com algum artista do filme?  

 Você já pensou sobre quais danças foram tratadas no filme escolhido?  

 Em quais contextos são apresentadas? 

 Quais as relações sociais e pessoais são estabelecidas no filme que você pesquisou e 

assistiu? 

 Qual é o seu ponto de vista sobre o cenário da dança no estado de Goiás e em sua cidade? 

 Em que espaços acontecem às danças apresentadas no Filme que você escolheu. 

 Agora escreva suas impressões, indignações, compreensões, sensações e muito mais sobre a 

atividade. 

ATIVIDADE. 

1 – Escreva um texto falando sobre os filmes escolhidos e quais foram às contribuições para o seu 

fazer artístico e da vida. Em seguida faça uma postagem de como foi o seu processo de construção 

para assistir os filmes e marque @cirandadaarte com a descrição Atividade Filmes de Breaking. 

 


