
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Contextos e Práticas: Gesto e movimento 

Habilidades: (GO-EF02AR44) Expressar pelo gesto e movimento em dança, ideias, sentimentos, emoções 
e pensamentos de forma autônoma e singular. 
 

 

ATIVIDADE 

Olá estudante, 

Nas atividades de Arte/Dança vamos despertar a concentração experimentando alguns 

gestos e movimentos. Assim será possível compreender e identificar as diversas possibilidades de 

expressão gestual na Dança. 

 

 

 

 
https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-ajuste-silhuetas-da-linha-arte-da-dan%C3%A7a-da-mulher-esbo%C3%A7o-do-lineart-da-mulher-da-dan%C3%A7a-image73390010 

 

https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-ajuste-silhuetas-da-linha-arte-da-dan%C3%A7a-da-mulher-esbo%C3%A7o-do-lineart-da-mulher-da-dan%C3%A7a-image73390010


 

 

01 –  A nossa primeira atividade hoje será o Jogo da concentração. Atenção ao ritmo que é determinado 

por dois gestos: palmas e estalinhos dos dedos indicadores e polegar. Abaixo segue a letra da música: 

 

Con (Palma na coxa) 

cen (palma nas mãos) 

tra (estalinho de dedo da mão direita) 

ção!!! (estalinho de dedo da mão esquerda) 

Concentração vai começar (Palma na coxa, palma nas mãos, estalinho de dedo 

da mão direita, estalinho de dedo da mão esquerda); 

Entre no ritmo (Palma na coxa, palma nas mãos, estalinho de dedo da mão 

direita, estalinho de dedo da mão esquerda);  

Ritmo contando um (Palma na coxa, palma nas mãos, estalinho de dedo da 

mão direita, estalinho de dedo da mão 

esquerda). 

 

https://br.depositphotos.com/vector-images/dan%C3%A7as.html  

 

(Palma na coxa, palma nas mãos); 

 

1 – 1 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão 

esquerda); 

(Palma na coxa, palma nas mãos); 

1 – 2 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão 

esquerda); 

(Palma na coxa, palma nas mãos); 

https://br.pinterest.com/pin/414683078191293416/ 

 

2 - 2 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão 

esquerda); 

 (Palma na coxa, palma nas mãos); 

2 - 3 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão 

esquerda), 

(Palma na coxa, palma nas mãos); 

3 – 3 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão 

esquerda); 

https://br.depositphotos.com/vector-images/dan%C3%A7as.html
https://br.pinterest.com/pin/414683078191293416/


 

 

(Palma na coxa, palma nas mãos). 

https://br.depositphotos.com/vector-images/dan%C3%A7as.html  

3 – 4 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão esquerda); 

 (Palma na coxa, palma nas mãos); 

4 – 4 (estalinho de dedo da mão direita, estalinho de dedo da mão esquerda); 

 

Até quando você consegue cantar sem sair do ritmo e sem perder a contagem? 

 

02 – Para realizar a próxima atividade, você vai precisar de outra pessoa. Então, convide alguém da sua 

casa para jogar com você o jogo chamado “Espelho”. 

 

Uma pessoa será o jogador/dançarino A e a 

outra pessoa o jogador/dançarino B.  

Posição inicial: Um de frente para o outro. 

 

Quem for o dançarino A inicia sendo o guia, 

fazendo movimentos aleatórios e o dançarino B 

reflete esses movimentos, como se fosse um 

espelho. Procurem começar com movimentos 

mais lentos. Depois, podem ir aumentando a 

velocidade, aos poucos. 

https://br.pinterest.com/pin/414683078191293416/ 

 

A cada 2 minutos, troque quem comanda os movimentos. O 

jogador/dançarino A que estava fazendo os movimentos, agora será o 

espelho e o jogador/dançarino B que era o espelho, agora fará os 

movimentos.  

 

Façam a troca de comando pelo menos 4 vezes. Tentem variar, fazer 

movimentos pequenos, grandes, ficar de pé, agachados, sentados, 

deitados. Não se esqueçam das expressões do rosto. 

 

O próximo passo é fazer essa atividade com música. A dica é não 

tentar adivinhar o movimento do outro, apenas seja um espelho. 

https://br.pinterest.com/pin/414683078191293416/ 

https://br.depositphotos.com/vector-images/dan%C3%A7as.html
https://br.pinterest.com/pin/414683078191293416/
https://br.pinterest.com/pin/414683078191293416/


 

 

 

 

Dance com bastante atenção e registrem essa experiência em 

vídeo ou fotos (Vocês podem posicionar o celular em algum lugar 

fixo, como uma mesa. Assim, vocês conseguirão dançar e fazer o 

registro ao mesmo tempo). 

 

 

 

 

 

 

https://br.depositphotos.com/vector-images/dan%C3%A7as.html 

 

03 – Em nossas aulas estudamos vários estilos de Dança. Vimos que cada um tem suas características e 

particularidades. Encontre os pares dos acessórios de dança e pinte nas suas cores favoritas: 

 

https://www.smartkids.com.br/atividade/danca-ligue-os-pares 

https://br.depositphotos.com/vector-images/dan%C3%A7as.html
https://www.smartkids.com.br/atividade/danca-ligue-os-pares


 

 

04 – Encontre os erros entre os dois desenhos abaixo. Assinale com uma canetinha para não perder a 

conta. Boa Diversão! 

 

https://www.smartkids.com.br/atividade/danca-sete-erros 

#Fica a dica: 

Anote no seu caderno de Dança o que você achou de mais interessante na aula de hoje, cite os 

gestos e movimentos que mais te chamaram a atenção.  

 

 

Até a próxima aula!!!  

https://www.smartkids.com.br/atividade/danca-sete-erros

