
 

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

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Processos de criação: Jogo e improvisação em dança.   

Habilidades:  
(GO-EF06AR11-A). Criar, jogar e improvisar movimentos dançados de modo coletivo, 
colaborativo e autoral, propondo diferentes ações, virtuais e/ou presenciais, que envolvam a 
comunidade escolar ou local.   
 

 

ATIVIDADE (Uma dança para o seu tempo) 

 

Olá, estudante: 

Muito aprendemos nesse semestre. O distanciamento social causado pela pandemia do 

Covid 19 nos trouxe a necessidade da busca por novos comportamentos e hábitos, a 

lidar com muitos desafios. A nossa rotina ficou diferente. Ficamos isolados dos nossos 

amigos. Nossas aulas ficaram diferentes. Muitos eventos que teríamos nesse semestre 

foram cancelados.  Foram várias mudanças, mas estamos trabalhando virtualmente 

juntos, para criarmos um ensino/aprendizado capaz de vencer as barreiras do tempo e 

do espaço. 

1- Nesta atividade de arte/dança vamos registrar a nossa composição em dança afro-

brasileira que desenvolvemos na aula passada com a câmera do celular. Relembre a 

coreografia antes de começar a gravar quantas vezes for preciso para uma boa 

memorização e melhor desempenho na realização da atividade; 

 

 

 

 

  LUZ, CÂMERA, AÇÃO ... 



 

A- Primeiramente escolha um local apropriado para a filmagem com boa iluminação e 

melhor ângulo; 

B- Veja alguma roupa no guarda-roupa que sirva de figurino, desde que estejam 

descalços com roupas coloridas e muitos adornos, tais como: colares, brincos, etc.…; 

C- Limpe a lente do celular, coloque-o na posição horizontal e centralizado; o celular 

deve estar fixo e estável em algum ponto que dê para captar a imagem do seu corpo 

inteiro; 

D- Escolha uma música das sugestões indicadas abaixo; 

E- Cada estudante terá o tempo de até 2 (dois) minutos para apresentar a coreografia; 

F- Repita o processo de filmagem quantas vezes for necessário. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Sugestões de músicas: 

Guem com a música “Ya-Lou”: https://www.youtube.com/watch?v=WWKqIQdlUTc  

Guem & Zaka percussão com a música “A serpente”: https://www.youtube.com/watch?v=uvLdJ2X7bp4  

Kassa Soro com a música “Mamady Keita”: https://www.youtube.com/watch?v=kjMm9aCs7Co 

Adama Dramé com a música “Doumdoumba”  https://www.youtube.com/watch?v=F8TtUOf_7qs 

Como inspiração, seguem abaixo duas pinturas representativas.  
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Pintura 1, disponível em; https://pin.it/1aMeGaD; Pintura 2, disponível em: https://br.pinterest.com/pin/100345897923294253/ 

 

2- Após a gravação do seu vídeo, assista-o algumas vezes e responda as seguintes 

questões em seu caderno: 

a) Qual a movimentação no vídeo que você mais gostou? 

b) Observe o ritmo dançado, sua presença na cena, a coreografia e a qualidade dos seus 

movimentos. O que pode ser melhorado? 

c) O que devo fazer para melhorar meu desempenho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                               Boas danças! Boas Férias! 


