
ATIVIDADE ARTE 

Nome:  

Unidade Escolar:  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos da linguagem.

Habilidades:  

(GO-EF06AR10-A) Explorar as diversas ações corporais como saltar, girar, rolar e correr nas 

diferentes formas de orientação espacial. Tais como: deslocamentos, planos, direções, 

caminhos e tempo/ritmos de movimentos lento, moderado e rápido, ampliando as 

percepções e sensações sobre o próprio corpo e o corpo do outro, transformando

material de pesquisa e criação para o movimento dançado.

 
 

ATIVIDADE (Retomando sequências corporais)

Olá, estudantes:  

Vamos começar nossa atividade de hoje com uma poesia.

Parte da aula será disponibilizada em formato podcast (áudio), acesse o endereço: 

https://www.podbean.com/ew/pb

 

https://pixabay.com/pt/photos/hip

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Data: ___/___/2020

Ano: 6º

: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos da linguagem. Ações corporais

A) Explorar as diversas ações corporais como saltar, girar, rolar e correr nas 

diferentes formas de orientação espacial. Tais como: deslocamentos, planos, direções, 

caminhos e tempo/ritmos de movimentos lento, moderado e rápido, ampliando as 

ercepções e sensações sobre o próprio corpo e o corpo do outro, transformando

material de pesquisa e criação para o movimento dançado. 

ATIVIDADE (Retomando sequências corporais)

Vamos começar nossa atividade de hoje com uma poesia. 

Parte da aula será disponibilizada em formato podcast (áudio), acesse o endereço: 

https://www.podbean.com/ew/pb-2xumk-e90e15  e acompanhe. 

A dança e a alma  

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pt/photos/hip-hop-dan%C3%A7a-menina-mulher-jovem-2159913/

 

 

 

Data: ___/___/2020 

Ano: 6º 

Ações corporais 

A) Explorar as diversas ações corporais como saltar, girar, rolar e correr nas 

diferentes formas de orientação espacial. Tais como: deslocamentos, planos, direções, 

caminhos e tempo/ritmos de movimentos lento, moderado e rápido, ampliando as 

ercepções e sensações sobre o próprio corpo e o corpo do outro, transformando-o em 

ATIVIDADE (Retomando sequências corporais) 

Parte da aula será disponibilizada em formato podcast (áudio), acesse o endereço: 

2159913/ 



1) Vamos transformar nosso dia 

cada movimento de dança.

expressão do homem?! E que ao dançar ativamos nosso corpo, melhoramos 

emoções! Nesse momento de isolamento social que estamos vivendo necessitamos de 

reservar um tempinho do nosso dia para dançar e aliviar as tensões. Para aquecer 

nosso corpo, na aula de hoje, vamos precisar de 

 

Aquecimento Corporal 

A) Posicione-se deitado com as costas no chão e barriga para cima, braços soltos ao longo do 

corpo e pernas estendidas. Perceba cada parte do seu corpo. Sinta o peso da cabeça, dos 

braços e pernas. Perceba a temperatura do chão. Esteja atento a s

 

 

A dança? Não é movimento 

súbito gesto musical 

é concentração, num momento, 

da humana graça natural 

No solo não, no éter pairamos, 

nele amaríamos ficar. 

A dança-não vento nos ramos 

seiva, força, perene estar 

um estar entre céu e chão, 

novo domínio conquistado, 

onde busque nossa paixão 

libertar-se por todo lado... 

Onde a alma possa descrever 

suas mais divinas parábolas 

sem fugir a forma do ser 

por sobre o mistério das fábulas. 

Carlos Drummond

Vamos transformar nosso dia e concentrar nossa atenção no corpo para realizarmos 

cada movimento de dança. Você sabia que a dança é uma das primeiras formas de 

expressão do homem?! E que ao dançar ativamos nosso corpo, melhoramos 

emoções! Nesse momento de isolamento social que estamos vivendo necessitamos de 

reservar um tempinho do nosso dia para dançar e aliviar as tensões. Para aquecer 

nosso corpo, na aula de hoje, vamos precisar de disponibilidade e energia.

deitado com as costas no chão e barriga para cima, braços soltos ao longo do 

corpo e pernas estendidas. Perceba cada parte do seu corpo. Sinta o peso da cabeça, dos 

braços e pernas. Perceba a temperatura do chão. Esteja atento a sua respiração.

 

Carlos Drummond de Andrad  

 

e concentrar nossa atenção no corpo para realizarmos 

Você sabia que a dança é uma das primeiras formas de 

expressão do homem?! E que ao dançar ativamos nosso corpo, melhoramos a saúde e 

emoções! Nesse momento de isolamento social que estamos vivendo necessitamos de 

reservar um tempinho do nosso dia para dançar e aliviar as tensões. Para aquecer 

disponibilidade e energia. 

deitado com as costas no chão e barriga para cima, braços soltos ao longo do 

corpo e pernas estendidas. Perceba cada parte do seu corpo. Sinta o peso da cabeça, dos 

ua respiração. 



 B) Feche seus olhos, perceba a sua respiração e batimento do seu coração. Permaneça por 

alguns instantes nessa posição. 

pela batida do coração no corpo.

 C) Bem lentamente, vá se espreguiçando como se tivesse acabado de acordar 

Mantenha-se deitado no chão, mas vá mudando de posição: 

outro, de barriga para baixo. 

o corpo, provocando a expansão e contração do mesmo.

D) Aos poucos, continue fazendo movimentos de espreguiçar

sentar e, finalmente ficar em pé. Perceba o corpo mais alongado e pronto para prosseguir...

E) Na posição de pé, afaste as pernas na abertura do seu quadril com os pés paralelos e 

descalços. Braços ao longo do corpo

rigidez); 

Descanse alguns instantes... 

F) Inspire fundo e  eleve os braços em direção ao céu. Segure

soltando o ar e retorne os braços ao longo do corpo. Repita essa movimentação 4 vezes.

Agora, nossa atenção será direcionada para os pés. Vamos construir 

amassar o barro com os pés.Eleve

G) Um pé de cada vez, direito 1,2, 

Perceba a vibração do movimento em todo o seu corpo, veja com 

tronco, braços e cabeça. Na memória, a im

H) Com a intenção de amassar o barro você fará um exercício de levar um pé à frente e 

retornar à posição inicial com os pés paralelos na abertura do seu quadril. Uma vez pé direito, 

outra vez pé esquerdo. Pé direito à frente 1, 2; volta 3, 4. Pé esquerdo à frente 5,6; volta 7, 8;

I) Deixe o corpo solto e perceba como seu quadril segue o movimento, não trave o quadril.

J) Para finalizar, com a sensação de amassar o barro, o desafio é sair andando ao ritmo da 

música pelo espaço onde você se encontra, e depois acelere o caminhar até

 

Você pode começar mais devagar e ir acelerando aos poucos, siga as batida

Não se esqueça de observar quais são as sensações que você tem ao andar e correr pelo 

espaço.     

Feche seus olhos, perceba a sua respiração e batimento do seu coração. Permaneça por 

alguns instantes nessa posição. Fique atento aos movimentos provocados pela respiração e 

pela batida do coração no corpo. 

Bem lentamente, vá se espreguiçando como se tivesse acabado de acordar 

se deitado no chão, mas vá mudando de posição: primeiro para um lado e para o 

, de barriga para baixo. Ainda deitado no chão, realize movimentos de esticar e encolher 

o corpo, provocando a expansão e contração do mesmo. 

Aos poucos, continue fazendo movimentos de espreguiçar, até passar para a posição de 

sentar e, finalmente ficar em pé. Perceba o corpo mais alongado e pronto para prosseguir...

o de pé, afaste as pernas na abertura do seu quadril com os pés paralelos e 

descalços. Braços ao longo do corpo. E joelhos semiflexionados com a coluna ereta (sem 

 

os braços em direção ao céu. Segure-os na posição 1, 2, 3, 4. Expira 

soltando o ar e retorne os braços ao longo do corpo. Repita essa movimentação 4 vezes.

Agora, nossa atenção será direcionada para os pés. Vamos construir na memória, a imagem de 

Eleve os pés do solo como se estivéssemos amassando o barro. 

pé de cada vez, direito 1,2, esquerdo 3, 4.   Repita essa movimentação várias vezes. 

Perceba a vibração do movimento em todo o seu corpo, veja com repercuti 

Na memória, a imagem de amassar o barro com os pés.

Com a intenção de amassar o barro você fará um exercício de levar um pé à frente e 

com os pés paralelos na abertura do seu quadril. Uma vez pé direito, 

erdo. Pé direito à frente 1, 2; volta 3, 4. Pé esquerdo à frente 5,6; volta 7, 8;

solto e perceba como seu quadril segue o movimento, não trave o quadril.

Para finalizar, com a sensação de amassar o barro, o desafio é sair andando ao ritmo da 

música pelo espaço onde você se encontra, e depois acelere o caminhar até conseguir correr

ocê pode começar mais devagar e ir acelerando aos poucos, siga as batida

Não se esqueça de observar quais são as sensações que você tem ao andar e correr pelo 

 

Feche seus olhos, perceba a sua respiração e batimento do seu coração. Permaneça por 

atento aos movimentos provocados pela respiração e 

Bem lentamente, vá se espreguiçando como se tivesse acabado de acordar pela manhã. 

primeiro para um lado e para o 

Ainda deitado no chão, realize movimentos de esticar e encolher 

até passar para a posição de 

sentar e, finalmente ficar em pé. Perceba o corpo mais alongado e pronto para prosseguir... 

o de pé, afaste as pernas na abertura do seu quadril com os pés paralelos e 

coluna ereta (sem 

os na posição 1, 2, 3, 4. Expira 

soltando o ar e retorne os braços ao longo do corpo. Repita essa movimentação 4 vezes.  

na memória, a imagem de 

os pés do solo como se estivéssemos amassando o barro.  

Repita essa movimentação várias vezes. 

repercuti  nas pernas, 

o barro com os pés. 

Com a intenção de amassar o barro você fará um exercício de levar um pé à frente e 

com os pés paralelos na abertura do seu quadril. Uma vez pé direito, 

erdo. Pé direito à frente 1, 2; volta 3, 4. Pé esquerdo à frente 5,6; volta 7, 8; 

solto e perceba como seu quadril segue o movimento, não trave o quadril. 

Para finalizar, com a sensação de amassar o barro, o desafio é sair andando ao ritmo da 

conseguir correr.  

ocê pode começar mais devagar e ir acelerando aos poucos, siga as batidas da percussão. 

Não se esqueça de observar quais são as sensações que você tem ao andar e correr pelo 



2) Agora, com seu corpo disponível, vamos relembrar a sequência que você criou e 

gravou em formato de vídeo na atividade 8. Após ensaiar a cor

gravação do vídeo. 

3) Assista aos dois vídeos produzidos por você e compare um com o outro, como 

exercício mantenha seu olhar aguçado. Escreva em seu caderno o que você achou de 

cada vídeo e o que pode ser melhorado.

        

  

 

Boas danças! 

Agora, com seu corpo disponível, vamos relembrar a sequência que você criou e 

gravou em formato de vídeo na atividade 8. Após ensaiar a coreografia repita a 

Assista aos dois vídeos produzidos por você e compare um com o outro, como 

olhar aguçado. Escreva em seu caderno o que você achou de 

cada vídeo e o que pode ser melhorado.                   

 

Agora, com seu corpo disponível, vamos relembrar a sequência que você criou e 

eografia repita a 

Assista aos dois vídeos produzidos por você e compare um com o outro, como 

olhar aguçado. Escreva em seu caderno o que você achou de 


