
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 7º Ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Danças/Danças do Brasil e do mundo.

Habilidades:

(GO-EF07EF11) Praticar diferentes formas de dança, contemplando a experimentação e fruição das

diversas danças urbanas e identificando seus elementos constitutivos (ritmos, espaço, gestos).

(GO-EF07EF12) Planejar e utilizar estratégias para apropriar dos elementos constitutivos de

diferentes modalidades de dança do Brasil e no mundo, priorizando as danças urbanas.

(GO-EF07EF29) Discutir o preconceito, padrões corporais, estereótipos, diversidade e

acessibilidade nas vivências em dança.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animados/as para

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Hoje vamos continuar a aprender sobre as danças urbanas, mas especificamente como elas

são vistas e interpretadas no Brasil.

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-09/projeto-estimula-danca-em-comunidades-carentes-da-zona-norte-do-ri
o acesso em:07/05/2021.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-09/projeto-estimula-danca-em-comunidades-carentes-da-zona-norte-do-rio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-09/projeto-estimula-danca-em-comunidades-carentes-da-zona-norte-do-rio


Na década de 80, as danças urbanas começaram a se popularizar no Brasil. O sucesso de

videoclipes de artistas norte-americanos, e filmes como “Beat Street” e “Breakdance” fizeram sucesso

com a street dance.

Quando tiveram sua estreia no Brasil, todos esses estilos de dança e a cultura hip hop

ganharam fama como um todo. Incluindo a dança, música, o grafite, entre outros elementos. Desde

então, a manifestação cultural soma novos adeptos.

Mas somente em 2006 que o nome “danças urbanas” começou a ser utilizado. Tudo por causa

da necessidade em substituir o termo “danças de rua”. De acordo com dançarinos, esse termo levava

a várias pessoas uma visão negativa das danças urbanas. E por isso houve muito preconceito no país.

Fonte: https://www.dci.com.br/dci-mais/noticias/dancas-urbanas-origem/55811/ acesso em: 07/05/2021.

ATIVIDADE 1 - Vamos começar a aula de hoje com uma prática, vamos lá!? Footwoork é um passo

muito utilizado nas danças urbanas.

Fonte da imagem: https://www.dancaderua.com/fundamentos/footword/dicas-de-treino-para-footwork acesso em: 10/05/2021

Vídeo aula, Footwoork: COMO DANÇAR BREAKING | FOOTWORK | CC | PASSOS PARA INICIANTES

link: https://www.youtube.com/watch?v=QfSaAa59YfM

https://www.dci.com.br/dci-mais/noticias/dancas-urbanas-origem/55811/
https://www.dancaderua.com/fundamentos/footword/dicas-de-treino-para-footwork
https://www.youtube.com/watch?v=QfSaAa59YfM


ATIVIDADE 2 - Após ver a videoaula e ter vivenciado um pouco as danças urbanas relate aqui

embaixo, por meio de um desenho bem bonito ou escrita, como se sentiu e como foi sua dança.

SUGESTÃO BRINCANTE: Procure e conheça um pouco mais sobre a cultura hip hop.

Até a próxima atividade!!


