
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Ações da gravidade, alinhamentos posturais, apoios, tempos, 
eixos, planos, direções 
 

Habilidades: (GO-EF03AR09-A) Estabelecer relações entre partes e todo corporal na construção do 

movimento dançado, a partir de orientações anatômicas, percepção de ação da gravidade, alinhamentos 

posturais, apoios, eixos, transferências de peso, tempos, planos, direções. 

 

Olá estudante, 

  Na atividade de Arte/Dança, vamos usar nossa imaginação e deixar o corpo ser levado pelo 

que se pede. Esteja em segurança e fique atento a cada movimento. Não se esqueça de registrar 

(anotações e/ou desenhos) tudo aquilo que achar interessante e de perguntar quando surgir 

alguma dúvida. 

ATIVIDADE “ANDANDO NA LUA” 

 
Fonte: https://br.freepik.com/vetores-premium/astronauta-de-menino-dos-desenhos-animados-andando-na-lua_6106523.htm 

 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/astronauta-de-menino-dos-desenhos-animados-andando-na-lua_6106523.htm


 

 

 

  DICA: https://youtu.be/EmvwcSr_L5Q 

 

 

01- Agora você vai escolher um espaço em que você possa caminhar, preste bastante atenção 

em como seu pé toca o chão, quais são os apoios, qual é a sensação, observe também o seu 

corpo, como ele está no momento da caminhada, depois anote essas impressões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

02- Experimente caminhar usando diferentes partes do seu pé como apoio, você pode usar a 

ponta dos pés, os calcanhares, a borda externa, a borda interna. Perceba como seu corpo 

fica durante cada tipo de caminhada. 

 

Fonte: http://blog.blessedlife.com.br/por-que-comecar-hoje-a-cuidar-da-saude-dos-pes/ 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/EmvwcSr_L5Q
http://blog.blessedlife.com.br/por-que-comecar-hoje-a-cuidar-da-saude-dos-pes/


 

 

03- Imagine agora você caminhando em diferentes superfícies, seja criativo, você pode andar na 

lua, pisar em ovos, andar na areia do mar, em um chão escorregadio, no barro, etc. Registre 

suas sensações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

04-  Volte a atividade anterior e experimente outras possibilidades do seu corpo reagir a cada 

tipo de superfície que você caminhar, trabalhe seu corpo de acordo com as sensações de 

pisar nessas superfícies diferentes. 

 

 

05-  Agora que você experimentou várias formas de se movimentar, coloque uma música da sua 

escolha e dance usando os movimentos que você descobriu durante essa atividade. Não 

esqueça de registrar no seu caderno de arte todas as suas impressões. 

 

 

 

https://www.westhartfordcounselingcenter.com/services/expressive-movement-therapy/ 

 

https://www.westhartfordcounselingcenter.com/services/expressive-movement-therapy/

