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ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/NOME DA LINGUAGEM 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo-: Corpo dançantes: eu/outro, individual/coletivo, 
processos identitários, subjetivos, simbólicos e imaginativos. Elementos da linguagem 
partes e o todo corporal.   
  
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 
  

 

ATIVIDADE (Vamos Dançar?!) 

 

                                                 

  

OLÁ ESTUDANTE!  

  

Para a aula de hoje, vamos precisar de um balão de festa, criatividade e muita 

disposição. Você pode convidar a mamãe, papai ou algum familiar para fazer junto com 

você essa atividade.  

1 – Vamos começar aquecendo o corpo, tenha em mãos o seu balão nem muito cheio 

nem muito murcho e uma música bem animada. 

Quando a música começar a tocar... 

- Deslize o balão pelo corpo, com os movimentos de pernas e dos braços, sem prender 

(segurar) o balão; 



 

- Sem deixar cair o balão, sentem numa posição confortável, procurem fazer que o balão 

percorra as pernas. Isto deve ser feito somente com movimento das pernas e do quadril, 

sem ajuda das mãos; 

- Passe o balão pelos braços também sem ajuda das mãos; 

- Sem deixar o balão cair, passem para posição ajoelhada e depois em pé; 

- Caminhe pelo ambiente no ritmo na música equilibrando o balão nas partes do corpo: 

cabeça, rosto, costas, peito, ombro direito, ombro esquerdo, braço direito, braço 

esquerdo, palma da mão direita, palma da mão esquerda, coxa direita, coxa esquerda, 

peito do pé direito, peito do pé esquerdo, por fim, equilibrem em qualquer parte do 

corpo que sentiram mais facilidade; 

- Continue caminhando pelo espaço, agora tocando o balão para cima com as palmas da 

mão, pode ser somente com a direita, somente com a esquerda e passando da direita 

para esquerda/esquerda para direita; 

- Dance da sua maneira com o balão em movimento no ritmo da música; 

 

2 – Quais movimentos gostou de realizar enquanto dançava? Faça quatro passos que 

mais gostou. Tome uma água, anote no seu caderno o que você achou ao dançar com o 

balão no ritmo da música, não se esqueça de lavar às mãos.  

 

3 – Vamos assistir a história do Saci Pererê em https://youtu.be/um1WHr1ejow,  ele 

passeia pela floresta e é cheio de travessuras, pula de uma perna só e ainda sim se 

locomove rapidamente, leve o seu balão com você nesse caminho.  Agora é a sua vez, 

vamos dançar como o saci e não esqueça de levar o seu balão nessa aventura.  

O Saci Pererê pula num pé; 

Pula pra lá, pula pra cá; 

Ele dança no ritmo da música de uma perna só; 

Agora eu quero ver, 

Você pular num pé só como o Saci Pererê. https://pixabay.com/es/vectors/ni%C3%B1os-
jugando-bola-silueta-orange-310582/ 



 

Sugestão de música: https://youtu.be/Abb2cct-Xys.  

4 –Pinte os personagens do folclore brasileiro do jogo da memória e brinque com sua 

família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima aula! 

https://oespacoeducar.com.br/wp-content/uploads/2019/07/jogo-da-memoria.png 


