
  

  

ATIVIDADE ARTE - DANÇA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/Dança  

Tema/ Objeto do Conhecimento Materialidade: Tecnologias e recursos digitais 

Habilidades: (GO-EF07AR35) 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!  

 

Nas atividades de Dança vamos identificar e reconhecer elementos e características da dança e 

tecnologia, gerando uma aproximação com esta forma de fazer dança. 

 

 

 
                                                                                                                  Imagem 1 

http://www.caleidoscopio.blog.br/incivel-performance-artistica-danca-musica-luz-e-tecnologia/ 

 

 

 
 

http://www.caleidoscopio.blog.br/incivel-performance-artistica-danca-musica-luz-e-tecnologia/


  

  

 

 

01-  Estudante, você já ouvi o termo Dança e tecnologia? Você sabe o que significa? Observe a Imagem 

1 e escreva os elementos que possam caracterizar essa dança. 

 

02- Leia o texto:  

Na Dança e tecnologia há uma interatividade entre homem e máquina. A intervenção tecnológica se 

constitui como parte integrante do processo criativo, onde homem, máquina se conectam de forma 

hibrida para o fazer artístico. Observe a imagem 2, e responda a questão abaixo: 

 

 

Imagem 2 
https://patrocinados.estadao.com.br/mozarteum/2019/08/08/danca-e-tecnologia-um-encontro-de-corpos-reais-e-virtuais/ 

 

  

A) Analisando as imagens (1 e 2) Você percebe a relação com o texto? Escreva quais relações são essas?  

R:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

 

  

https://patrocinados.estadao.com.br/mozarteum/2019/08/08/danca-e-tecnologia-um-encontro-de-corpos-reais-e-virtuais/


  

  

 

B) Assista ao vídeo da coreografia Pleiades (imagem 1) no endereço:      

https://www.youtube.com/watch?v=WIACc9fQ-bY/   .  Observe quais são os recursos tecnológicos 

utilizados. Você imagina como o coreografo compôs essa coreografia? Será que ele pensou os 

movimentos primeiro, ou conjuntos com a tecnologia, criando os efeitos visuais?  

 

03- Agora que já entendemos um pouco sobre o termo dança e tecnologia,  vamos perceber que está 

modalidade de dança, está mais próximo do que imaginamos.  E se eu perguntar você já ouviu, dançou 

ou jogou o jogo Just Dance?  

 

Imagem 4 

https://patrocinados.estadao.com.br/mozarteum/2019/08/08/danca-e-tecnologia-um-encontro-de-corpos-reais-e-virtuais/ 

 

A) Pesquise e responda no seu caderno de dança. O que é o jogo? Quando surgiu?  

 #Desafio,  

Pesquise no Youtube uma coreografia ou mais do jogo Just Dance, se desafie e dance/jogue com os 

bailarinos. Despois escreva no seu caderno como foi essa experiência. 

                                                                                                                                   Boas Danças! 

https://www.youtube.com/watch?v=WIACc9fQ-bY/
https://patrocinados.estadao.com.br/mozarteum/2019/08/08/danca-e-tecnologia-um-encontro-de-corpos-reais-e-virtuais/

