
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/Dança  

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Processos de criação:  

Corpo dançante: eu/outro, individual/coletivo, processos identitários, subjetivos, simbólicos e imaginativos. 

Habilidades: (GO-EF01AR12-C) Perceber os diferentes corpos e as maneiras de mover-se, tendo a dança 
como mote para expandir as relações entre eu/outro, individual/coletivo, fomentando os processos 
identitários, subjetivos, simbólicos e imaginativos. 
 

  

OLÁ, ESTUDANTE!  

           Para nosso estudo de hoje vamos trabalhar com o conceito de objeto Cênico. O objeto Cênico 

nas artes das cenas como dança, peças teatrais e performances são utilizados como uma das formas 

de interação pelos artistas nos processos de criação dos seus espetáculos, coreografias. 

Observe as imagens a seguir. 

 

 

Imagem 1: Espetáculo Escape do Nômades Grupo de Dança 

  

 

 

 



 

 

 

Imagem 2 : Espetáculo “ Ao Caírem as Abas” de Ana Beatriz Azevedo e Aline Brasil 

 

Fonte:  https://www.facebook.com/pg/dancaemredes/photos/?ref=page_internal 

 

01 – Quais objetos cênicos você observa nas imagens 1 e 2? 

 

 

 

02 – Que tipos de movimento você imagina que sejam executados pelos corpos que participam das 

coreografias nas imagens? 

Imagem 1: 

    

  

Imagem 2: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3- Observe as imagens do Espetáculo Ainda Assim, do Grupo Contemporâneo de Dança/Goiânia 

 

                                                

                            Imagem 1                                                                                                                                    Imagem 2 

 

                                                                

                       Imagem 3                                                                                                                                     Imagem 4 

Fonte:  https://www.facebook.com/pg/dancaemredes/photos/?ref=page_internal 

 

Agora é com você, 

 Desafio 

a) Vamos dançar. Escolha um espaço dentro ou fora de casa. Lembre-se de afastar todos os 

objetos e móveis. Pegue uma cadeira que você tenha em casa. 

b) Você consegue ver uma sequência coreográfica nas imagens? Como você imagina essa 

ordem? Execute a sua criação. Repita essa ordem que você criou algumas vezes, até fixá-la.   

c) Chegou o momento de você escolher uma música de que mais gosta. Adapte sua sequência 

coreográfica para acompanhar o ritmo da música. 

d) Mais um desafio: faça a sua sequência coreográfica de trás para a frente. Repita essa ordem 

algumas vezes até fixá-la. Coloque essa nova sequência na música da sua escolha.  

e) Último desafio: una as duas sequências que você criou. Dance várias vezes sua coreografia. 

Aproveite cada movimento, respira, sinta a música, imagine uma emoção que essa coreografia 

lhe transmite. Dance essa emoção.  

f) Registre em fotos, filme e envie sua composição coreográfica para nosso Whatsapp. Vou 

aguardar ansiosa para assistir.  

                                                                                                                                   Boas danças! 


