
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: ELEMENTOS DA LINGUAGEM  

Práticas e produção em dança nas dimensões: cultural, social, política, histórica, estética e ética. 

Habilidades: (GO-EF08AR10-A) Identificar e compreender criticamente o campo das práticas e de 
produção em dança nas suas diferentes dimensões: cultural, social, política, histórica, estética e 
ética. 
 

 

Grupos de Breaking de Goiânia e Região. 

Salve! Salve! Estudante, 

    Em nossa atividade de Arte/Dança de hoje, a proposta é que você estudante, compreenda 

criticamente no campo da dança breaking, suas diferentes dimensões cultural, social e política. E 

desta forma vamos conhecer quais são os grupos/ Crew de breaking em Goiânia e Região. 

 

 

  

Você já ouviu falar sobre Crew? Click no link abaixo para conhecer sobre essa terminologia e 

o seu real sentido, na ótica do grafite. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xG6KqCQ4dI8&t=176s Acesso em 27/08/2020 

Nomes das Crews ou Grupos de Breaking em Goiânia. 

 Mega Break Crew 

 BF Crew (Bairro Feliz) 

 Break Boys 

 N´ativa Gyn Coletivo de B.girls 

 Eletro Break 

 Vamos agora conhecer alguns grupos/ crews da nossa região? E realizar nossa 
atividade de hoje? 

 



 

 

Nomes das Crews ou Grupos de Breaking em Aparecida de Goiânia. 

  Crew Favela Rockers 

Nomes das Crews ou Grupos de Breaking em Senador Canedo. 

 Anarquia Hip Hop Crew. 

Nomes das Crews ou Grupos de Breaking em Anápolis GO. 

 Rock Niggas Crew 

 Resistência Ativa Crew 

 Break Não Para 

Espero que tenha gostado do vídeo explicando um pouco sobre o que é uma crew a partir da visão 

do grafite e dos nomes das Crews. 

 Agora fique à vontade para e escrever suas impressões, indignações, compreensões, sensações e 

muito mais sobre as atividades.   

1 – Como foi conhecer os nomes dos grupos/ Crew de breaking que existem em Goiânia e região?   

2 – Como foi conhecer sobre o que é uma Crew?  O que você entendeu sobre eles?   

3 – Você já ouviu falar sobre o termo B.boy ou B.girl?  

      Se sim, comente se conhece em sua região alguém e escreva sobre ele ou ela e onde a conheceu 

e se já viu dançar o que mais gostou em sua dança?   

4 – Você já teve contato com algum tipo de dança do seu Setor ou Bairro? Qual dança? 

5– Escreva três palavras que mais chamou sua atenção ao assistir o video citado acima, e qual nome 
de Crew você mais curtiu?   

(1)  -------------------------------------- 

(2)  -------------------------------------- 

(3)  --------------------------------------- 

6 – Escreva uma frase sobre o que é uma crew à partir do que você assistiu no vídeo! 

 

                                                                                                               



 

 

 

             


