
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9º  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: GO - Materialidade: Tecnologias e recursos digitais 

 

Habilidades: (GO-EF09AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 
responsável, fazendo relações com as experiências em dança. 

 

Olá! Estudante: 

Nesta atividade vamos refletir sobre o que aprendemos neste ano por meio de memorias das atividades 

desenvolvidas e com isso poderemos apreciar quantas experiencias tivemos e como contribuíram para ampliar 

nossas potencias enquanto estudante e ser humano. Para registrar o que foi apreendido vamos produzir um 

texto dssertativo a partir dessas memórias.  

 

Leia o texto e responda.  

“Já começamos a acelerar, o coração disparar, começamos a rezar "Que seja só um assalto, e que só levem o 

meu celular" Acha que ainda assim é mimimi conversa fiada? Como já escutei muitas vezes... Falta de vergonha 

na cara ? Vamo ser mais didática então. Vamo jogar estatística Já que o óbvio parece que saiu de questão. O 

Brasil é o 5° pais mais violento para mulheres do mundo cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta 

a estatística é ainda mais violenta.  

Eu não queria ser feminista!- Tawane Theodoro 

Essa poesia foi usada em uma atividade sobre peso na dança. O exercício era ler a poesia e dançar com o peso 

das palavras e podemos pensar também a questão do tempo em dança, ele pode ser lento, moderado e rápido.  

Relendo a poesia qual peso e tempo seria colocado em um movimento pensando nas sensações e mensagens 

que ela traz. Explique suas escolhas.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Vamos relembrar os elemntos da cultura Hip Hop. Ligue cada figura ao nome correspondente.  

       B-Girl 

      MC (Mestre de Cerimônia) 

 

      B-boy 

 

     DJ (Disc Jockey) 

 

     Grafite 

 

 

 



 

 

 

Vamos ver se você acerta que dança é essa? 

 

 __________________________________________  

 

______________________________________  

A dança é uma linguagem onde o corpo expressa sensações, sentimentos, ideias, ideologias etc. 

Pensando nisso e em tudo o que aprendemos sobre essa arte, escreva abaixo em um texto 

dissertativo o que ficou para você das experiencias vividas nesse ano com nossas aulas.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  


