
 

 

ATIVIDADE ARTE - DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: ___º 

Componente Curricular: ARTE/Dança 

Tema/ Objeto do Conhecimento: Elementos da Linguagem/Elementos constitutivos do movimento: 

peso. 

Habilidades: (GO-EF08AR11-A): Analisar e experimentar os elementos constitutivos do movimento, 

tais como: peso, tempo, espaço, fluência, deslocamentos, níveis, formas, direções, ritmo. 

Reconhecer diferentes formas de relacionamentos em dança, seja consigo, com o outro, com o 

público, com os objetos, com a natureza, os com movimentos do cotidiano. 

 

OLÁ, ESTUDANTE! 

Segue proposta de atividades para você se aproximar cada vez mais dos conhecimentos relacionados à  

arte da dança. O convite é para que você observe bem as imagens e responda as questões. Se 

considerar importante, anote sua dúvidas e considerações em seu caderno de arte-dança. Bom 

trabalho e muita saúde. 

 
01. Para você, alguma das imagens abaixo se refere a peso? Alguma delas a peso leve? Alguma a peso 

forte? Escreva sobre suas percepções. 

 

Imagem 1 

Fonte: https://www.4freephotos.com/pt/Folhas-caindo-no-ch%C3%A3o-6870.html 
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Imagem 2 

Fonte: http://glademirstocco.blogspot.com/2011/07/caindo-o-peso-das-costas.html 

 

02. Para nossos movimentos se realizarem é necessária uma articulação de vários elementos. Um 

desses elementos é o peso. Alguns estudiosos do movimento afirmam que o peso pode ser leve ou 

forte.  

 

Imagem 3  

Fonte: https://www.facebook.com/photo?fbid=1271037326409085&set=a.616327458546745 
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Imagem 4 

Fonte: https://www.facebook.com/megabreakcrew 

 

PERGUNTA: 

 

Analisando esses registros de dança (imagens 3 e 4), você percebe alguma relação com o elemento 

peso? Que tal escrever um pouco a esse respeito? 

R:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

#ficaadica:  

As imagens 3 e 4 são registros de trabalhos de dança de grupos goianos: 

Imagem 3: Grupo Solo de Dança. 

Imagem 4: Mega Break 

 

#desafio 

 Te convido para ficar atento (a) ao seu corpo e aos seus movimentos! 

 Sugestão: observe seus movimentos do cotidiano por ao menos dois dias e perceba se você geralmente 

realiza movimentos leves ou fortes. 

 

“ O que você faz é movimento, o que você cria é 

 dança[...] são experiências crucialmente 

diferentes.” Preston-Dunlop,1995 
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