
ATIVIDADE ARTE 

Nome:  

Unidade Escolar:  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA

 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: 

nacional e internacional. 
 

 

   Habilidades:  

  (GO-EF69AR31-A) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vid

política, histórica, econômica, estética e ética.  

 
 

Olá estudantes, 

Nessa atividade de Arte/Dança vamos conhecer o relato do artista goiano Wes

será necessário ouvir sua história, 

atuais como profissional da dança, vamos ampliar nosso olhar para essa profissão e valorizar seu 

ensino na escola.  

  

1 – Conheça um pouco da história desse

link do podcast Falando Dança, https://pfalandodanca.podbean.com/e/relato

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Data: ___/___/2020

Ano: 

: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: Contextos e Práticas: Cena artística da dança goiana, 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vid

política, histórica, econômica, estética e ética.   

Nessa atividade de Arte/Dança vamos conhecer o relato do artista goiano Wes

ouvir sua história, na qual ele conta como começou a dançar 

atuais como profissional da dança, vamos ampliar nosso olhar para essa profissão e valorizar seu 

Conheça um pouco da história desse artista. Você pode ouvi-lo contar sua trajetória cli

https://pfalandodanca.podbean.com/e/relato

 

Wes Ferreira  

 

 

Data: ___/___/2020 

Ano: 6º 

Cena artística da dança goiana, 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

Nessa atividade de Arte/Dança vamos conhecer o relato do artista goiano Wes Ferreira, para isso, 

conta como começou a dançar e como está até os dias 

atuais como profissional da dança, vamos ampliar nosso olhar para essa profissão e valorizar seu 

lo contar sua trajetória clique no 

https://pfalandodanca.podbean.com/e/relato-artista-wesferreira/.  



Iniciou na dança no ano de 2011, com 

dirigido pela professora de Educação Física Débora Machado. Seu

contemporânea, e logo se expandiu para outros 

grupo experimental de dança “Os Retirantes” (nome do grupo da escola) e 

dança do programa “Mais Educação” que acontecia na mesma in

estudos nas Danças urbanas pelo ponto de cultura social realizado no 

dancehall, hip hop, jazz funk, entre outros. Foi integrante do grupo Urban School de 2014 a 2017 e participou 

de diversos eventos nacionais e internacionais como: espetáculos, mostras competitivas e não competitivas. 

Atualmente é diretor e coreógrafo do Grupo Evolução, que foi criado no projeto "Mais Educação" e que já 

conta com mais de 20 alunos da escola Gra

diversas viagens pelo país como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Curitiba entre outros, 

competindo e estudando a diversidade da dança. 

Vibe62 Urban Stúdio, Bounce 62 dance Studio e é professor convidado 

Danças Urbanas, Congresso Dancehall Brasil e outros. Continua seus estudos sempre a participar de várias 

ações artísticas, aulas, projetos e está em seu último ano de graduação em Educação Física e também tem 

várias premiações como bailarino e coreógrafo.

 

2 – Assista ao vídeo do Grupo Evolução

https://youtu.be/gestEf5KfTA 

 

3 – Após assistir o vídeo, escreva em seu caderno de dança o que mais você mais gostou no relato do artista 

Wes Ferreira e o que mais chamou a sua atenção no seu trabalho. 

 

 

 

                                                                                               

Sua história... 

com um projeto da escola pública Escola Municipal Grande Retiro, que era 

dirigido pela professora de Educação Física Débora Machado. Seu primeiro estilo foi

se expandiu para outros estilos. Se apresentou em diversos 

grupo experimental de dança “Os Retirantes” (nome do grupo da escola) e logo passou a ser monitor de 

dança do programa “Mais Educação” que acontecia na mesma instituição citada. Em 2013 começou seus 

estudos nas Danças urbanas pelo ponto de cultura social realizado no Studio Dançarte, onde aprendeu b

unk, entre outros. Foi integrante do grupo Urban School de 2014 a 2017 e participou 

de diversos eventos nacionais e internacionais como: espetáculos, mostras competitivas e não competitivas. 

Atualmente é diretor e coreógrafo do Grupo Evolução, que foi criado no projeto "Mais Educação" e que já 

com mais de 20 alunos da escola Grande Retiro. O grupo conquistou mais de 23 premiações e fizeram 

diversas viagens pelo país como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Curitiba entre outros, 

competindo e estudando a diversidade da dança. Além disso, Wes já foi professor de Dan

Vibe62 Urban Stúdio, Bounce 62 dance Studio e é professor convidado em eventos como: Mostra Goiana de 

Danças Urbanas, Congresso Dancehall Brasil e outros. Continua seus estudos sempre a participar de várias 

está em seu último ano de graduação em Educação Física e também tem 

várias premiações como bailarino e coreógrafo. 

ao vídeo do Grupo Evolução e conheça a dança que ele produz com seus alunos. 

Após assistir o vídeo, escreva em seu caderno de dança o que mais você mais gostou no relato do artista 

Wes Ferreira e o que mais chamou a sua atenção no seu trabalho.  

                                                                                                                             Boas danças

 

um projeto da escola pública Escola Municipal Grande Retiro, que era 

primeiro estilo foi a dança moderna e 

s eventos culturais com o 

ogo passou a ser monitor de 

stituição citada. Em 2013 começou seus 

ançarte, onde aprendeu break, 

unk, entre outros. Foi integrante do grupo Urban School de 2014 a 2017 e participou 

de diversos eventos nacionais e internacionais como: espetáculos, mostras competitivas e não competitivas. 

Atualmente é diretor e coreógrafo do Grupo Evolução, que foi criado no projeto "Mais Educação" e que já 

nde Retiro. O grupo conquistou mais de 23 premiações e fizeram 

diversas viagens pelo país como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Curitiba entre outros, 

Wes já foi professor de Danças Urbanas na 

eventos como: Mostra Goiana de 

Danças Urbanas, Congresso Dancehall Brasil e outros. Continua seus estudos sempre a participar de várias 

está em seu último ano de graduação em Educação Física e também tem 

e conheça a dança que ele produz com seus alunos.  

Após assistir o vídeo, escreva em seu caderno de dança o que mais você mais gostou no relato do artista 

Boas danças!  


