
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: Ensino Médio

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Danças

Habilidade:

(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a

compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.

Olá, estudantes!

Hoje vamos aprender um pouco mais sobre um universo chamado dança. A dança faz parte da

nossa cultura corporal,  é a arte de movimentar expressivamente o corpo. Bora lá!

fonte: https://br.pinterest.com/pin/621215342328053588/ acesso em: 23/03/2021.

https://br.pinterest.com/pin/621215342328053588/


Atividade 1 -  Expressividade na dança

Como vimos anteriormente as danças são construções históricas que englobam manifestações

espontâneas, danças populares, as danças de salão, a dança como fonte de lazer, como processo de

autoconhecimento. Já em seu sentido estrito, a dança é a busca pela máxima expressividade do

movimento corporal, resultando numa criação coreográfica, numa obra de arte. Nesse sentido, a

dança passa a ter comprometimento com a inovação, com a criação estética, com o espetáculo.

Agora falando da expressividade na dança, podemos dizer que ela vem da verdade do movimento.

Isso quer dizer que quando dançamos existe a intenção do movimento, é a coerência entre o

movimento que se faz e a intenção que o gerou. E até aqui vimos que podem existir intenções

variadas. Dançamos para transmitir uma ideia; para expressar nossas emoções; para nos divertir;

para socializar e tantas outras intenções.

A dança em seu sentido amplo faz parte do nosso ser, da nossa essência e da nossa cultura. Todos

nós sabemos dançar, talvez não utilizando as técnicas específicas de cada dança, mas isso não

significa que não dançamos, que não nos expressamos. E nesse sentido cada um de nós é único,

temos essa potência para nos expressar através dos gestos.

Quando a palavra não alcança mais, cabe ao corpo expressar.

Atividade 2- Vamos nos permitir:

Após a leitura do texto, vamos nos permitir sentir. Para isso, procure um local onde você possa

sentar-se ao chão. Se possível, coloque uma música e a escute uma vez, não deixando o seu

pensamento fugir dela. Escute mais uma vez, mas agora se permitindo fazer pequenos movimentos

mesmo sentado/a. Por fim, levante-se e dance livre, explore a diversidade de movimentos possíveis,

tente movimentos novos, não tenha vergonha. Permita-se sentir esse prazer que é dançar

livremente!!! Ao dançar sozinho/a, temos uma conexão profunda com nosso corpo, e lembre-se

dançar é dançar, não tem certo e errado, dançar alegra o corpo e nos deixa mais leves.

SUGESTÃO REFLEXIVA: Permita-se dançar livremente quando puder, conheça seu corpo e suas

potencialidades de expressão

Até a próxima atividade!!!


