
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/Dança 

Tema/ Objeto do Conhecimento: Elementos da Linguagem - Partes e o todo corporal e orientações 
anatômicas  

Habilidades: (GO-EF06AR09-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. 

 

ESTUDANTE! 

Faça registros e anotações por escrito em seu caderno de dança sobre a atividade. 

Aproveite para estudar e ler os textos. Assista vídeos de Dança e de Arte! ÓTIMO ESTUDO! 

 

“ Dançar é desenhar com o corpo o poema que habita na alma! ” 
(Edna Frigato) 

 
01. Leia o texto abaixo. Copie as perguntas e anote as respostas em seu caderno de dança. 

 

(Fonte: https://issuu.com/canto-culturaeart/docs/pequenices_fernanda_boff_versao) 

https://issuu.com/canto-culturaeart/docs/pequenices_fernanda_boff_versao


 

 

 

PERGUNTAS: 

 

a) Qual local ou espaço da sua casa onde você realiza seu estudo e a atividade de dança? 

R:_________________________________________________________________________________ 

 

b) Elabore uma frase com as palavras: CORPO, TEMPO, ESPAÇO, DANÇA.  

R:________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vamos estudar sobre... 

AS PARTES DO CORPO 

OSSOS e MÚSCULOS 

 

02. Leia e estude o texto abaixo, observando as imagens. 

 

Na DANÇA nosso instrumento é o CORPO. 

O corpo pode se movimentar como um todo ou podemos movimentar uma só parte: quando 

dizemos “não” com a cabeça, por exemplo. 

É certo que sempre, mesmo se movermos uma só parte, todo o corpo estará envolvido, pois 

todos os sistemas do nosso corpo se comunicam para realizar um movimento. No entanto, podemos 

escolher qual ou quais partes movimentar e como movimentá-las. 

Para conhecermos melhor nosso corpo e aumentarmos as possibilidades de movimento e de 

expressão que ele tem, mas que nós pouco conhecemos, vamos observar as subdivisões do corpo em 

partes corporais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   (Fonte:http://aturmada51.blogspot.com/p/ciencias.html) 

 

Tecidos que constituem o Corpo Função 

PELE Proteção 

MÚSCULOS Movimento 

OSSOS Estrutura 

 

 

(Fonte: http://www.megaartigos.com.br/saude/ossos-e-musculos-definicoes-e-particularidades) 

http://www.megaartigos.com.br/saude/ossos-e-musculos-definicoes-e-particularidades


 

 

Os ossos e músculos fazem parte do sistema musculoesquelético, sendo uma estrutura 

extremamente complexa, em que um depende do outro para a execução dos movimentos. Cada passo 

que damos ou a cada vez que mexemos os dedos, é resultado de uma profunda coordenação entre 

músculos, ossos, ligamentos e tendões. 

 

(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/esqueleto-humano.htm) 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/esqueleto-humano.htm


 

 

 

O esqueleto é a estrutura que dá estabilidade e resistência ao nosso corpo, sendo ainda o apoio e 

sustentação dos músculos para criarem o movimento e trabalharem. 

Os ossos se unem em diversos pontos de nosso corpo, cujas regiões são popularmente chamadas 

de juntas, também conhecidas como articulações.  

                    

(Fonte: http://www.megaartigos.com.br/saude)        (Fonte: https://www.florapitta.com/anatomia-biomecanica-cinesiologia-quem.html)  

 

O nosso corpo é uma máquina complexa que apresenta diversos sistemas integrados 

trabalhando juntos para garantir a nossa sobrevivência. Dentre esses sistemas, destaca-se o muscular, 

que está relacionado com funções importantes do corpo. 

Algumas de suas principais funções são: 

 Garantir a movimentação do corpo. 

 Promover a estabilização das posições corporais. 

 Garantir a realização dos movimentos respiratórios. 

Os músculos são também responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo, dos 

alimentos pelo sistema digestório, da urina pelo sistema urinário, pela funcionalidade das atividade 

diárias e práticas corporais como por exemplo: sentar, andar, correr, dançar, praticar um esporte, 

tocar um instrumento e outras). 

 

Após nosso estudo sobre as partes corporais e noções básicas de anatomia humana. É 

importante que você possa compreender a importância deste conteúdo para o corpo em movimento 

na dança. 

http://www.megaartigos.com.br/saude
https://www.florapitta.com/anatomia-biomecanica-cinesiologia-quem.html
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-inspiracao-expiracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/formacao-urina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-excretor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-excretor.htm


 

 

O movimento é uma característica fundamental do comportamento humano. Assim, todos nós 

temos um corpo com potencial para criar, aprender e reinventar.  

 

LEMBRE-SE que... 

“Dançar é vivenciar, é exprimir com o máximo de intensidade e emoção a relação do homem com a 
natureza e com a sociedade. ” 

 

03. Assista ao vídeo, observe os movimentos das crianças enquanto se expressam e dançam. 

Copie as perguntas e anote as respostas sobre o vídeo em seu caderno de dança. 

 

VÍDEO – Masaka Kids Africana Dancing Tweyagale- https://youtu.be/7VDz9ois30k 

 

O vídeo irá apresentar a dança das crianças africanas de Uganda – África. 

O Masaka Kids Africana é composto por crianças africanas a partir dos 2 anos de idade. Muitos 

perderam um ou ambos os pais através da devastação da guerra, fome e doenças. Eles representam todas as 

crianças de um continente e demonstram o potencial das crianças africanas para se tornarem líderes fortes para 

um futuro melhor em suas terras. 

As crianças patrocinadas pela Masaka Kids Africana passaram por algumas das piores experiências que 

uma criança poderia enfrentar - mas através da dança e da música e compartilhando seu amor por Uganda, 

essas crianças se conectam entre si e com o mundo. Eles veem seu próprio potencial - eles têm esperança para 

o seu futuro. 

As crianças derretem os corações do público com seus sorrisos encantadores e deliciosas músicas 

africanas, acompanhadas de movimentos de dança vibrantes. 

(Fonte: https://www.masakakidsafricana.com) 

 

PERGUNTAS: 
 
a) O que você achou do vídeo? 
R:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
b) Quais as partes do corpo que as crianças mais usam para dançar? 
R:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

https://youtu.be/7VDz9ois30k
https://www.masakakidsafricana.com/


 

 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


