
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: Elementos da linguagem. 
Práticas e produção em dança nas dimensões: cultural, social, política, histórica, estética e ética. 

  
 

Habilidades: (GO-EF09AR10-A) Identificar e compreender criticamente o campo das práticas e de produção 

em dança nas dimensões: cultural, social, política, histórica, estética e ética. 

 

 

Olá, estudantes: 

            Nas atividades de Arte/Dança vamos analisar as raízes africanas do Ragga Jam, uma 

modalidade de dança urbana. Na atividade 008 conhecemos um pouco das matrizes de movimento 

da dança afro que influenciam no Ragga Jam, chamado hoje em dia de Dancehall. Espero que nessa 

atividade possamos ampliar o conhecimento sobre o valor cultural das raízes africanas em nosso 

tempo atual, experimentando em nosso corpo as vibrações de dançar o Ragga Jam. 

 Para essa atividade foram convidados dois ex-alunos da rede estadual de educação; hoje 

eles já terminaram seus estudos na educação básica e se chamam Higor Henrique de 

Oliveira e Bruna Moreno. Os primeiros contatos deles com a dança foram na escola estadual 

em que estudavam e esse contato foi determinante para suas escolhas futuras. O Higor é 

ator e faz aulas de circo e Dancehall (Ragga Jam), a Bruna foi bolsista em uma academia e 

se tornou professora de Dancehall, tendo participado de festivais até fora do estado de 

Goiás. Essa coreografia foi criada coletivamente entre os alunos Higor e Bruna e a 

professora Tina Barros por meio virtual. No final da atividade terá um link do vídeo desta 

coreografia, dançada pelo Higor Oliveira e por Tina Barros; cada um fez sua gravação de 

forma caseira e editamos de forma simples para que possamos todos fazer. 

  Todos os envolvidos autorizaram o uso de imagem.  

 

1- Leia o texto 



 

 

O Ragga Jam nasceu na África e hoje ele está em quase todos os clipes de cantores famosos nacionais 

e internacionais, mas muitas vezes isso é feito sem considerar toda a história que está implícita em 

cada movimento dessa dança que saiu das ruas da Jamaica, ganhou força nas academias da periferia 

de Paris (França) e hoje está na mídia. Lembrando que na atividade anterior 008, estudamos as 

matrizes africanas dessa dança e sugiro que deem uma olhada nas atividades 08 e 09 do 8º ano que 

trazem outros conhecimentos sobre as danças de matrizes africanas.  

Considerando que estamos distantes, preparamos um vídeo com uma célula coreográfica dessa 

dança para terminarmos esse semestre movimentando nosso corpo como agradecimento à natureza, 

com a força de um guerreiro e com a esperança de nos encontrarmos para dançarmos juntos em 

breve. 

2- Vamos dançar. 

a) Se alongue  

 Deitado, espreguice seu corpo, estendendo os braços e pernas 

 Na mesma posição, abrace seus joelhos colocando sua testa neles, respire e 

estenda os braços pra trás e estique as pernas – repita respirando lentamente por 

4x.  

 Na mesma posição de braços e pernas estendidas gire as mãos e os pés para 

dentro e para fora várias vezes e relaxe – repita por 4x 

 Deite de lado e apoie a mão para se sentar  

 Sentado com as pernas cruzadas, coluna ereta, olhe para o teto e para o chão 

respirando lentamente 4x – depois para o lado direito e esquerdo como se 

estivesse levando a orelha no seu ombro 4x.  

 Faça dois giros completos com a cabeça para cada lado. 

 Fique de pé – agache, estenda os joelhos mantendo a cabeça olhando para eles; 

quando o joelho estiver estendido, inspire e vá subindo devagar, soltando o ar e o 

último que chega é a cabeça. 

Abaixo vou descrever os passos e depois você pode acessar o link com a coreografia e dançar conosco. 

Depois de dançar, faça um vídeo seu e publique marcando #cirandadaarte.  

- MÚSICA  

 Helião e Negra Li Exército do RAP  https://www.youtube.com/watch?v=913d_564Tmk Acesso em 

23/06/2020  

https://www.youtube.com/watch?v=913d_564Tmk


 

 

 

Essa posição é a base para se dançar Ragga Jam, joelhos semiflexionados e quadril encaixado. 

 

PASSO 01 -Nessa posição você vai fazer como se seu braço estivesse abrindo passagem, 1x pra direita e 1x 

pra esquerda; na terceira vez a mão esquerda vai pra cima e seu corpo faz uma onda de baixo para cima. 

 

PASSO 2 – Volta pra frente movimentando os braços como se tivesse trazendo pra você 1x pra direita, 1x pra 

esquerda e 2x pra direita. 

 



 

 

PASSO 3 – Joga a mão pra cima como se estivesse empurrando alguma coisa e o pé empurra o chão ao mesmo 

tempo, 2x pra direita, 2x pra esquerda, repete 1x pra cada lado, no último da direita você passa a mão no chão 

e encaixa o quadril 

.  

PASSO 4 - Gira o quadril para trás e para a esquerda enquanto os braços fazem como se estivessem lançando 

uma flecha para o chão, 1x para a esquerda e 1x para a direita. 

 

 

PASSO 5 – Posição inicial, vai subir o braço esquerdo e descer batendo 2x a mão como se fosse um tambor, 

passa o braço esquerdo por trás do corpo, depois o direito ondulando o corpo e sobe os dois braços com pés 

paralelos. 



 

 

 

PASSO 5 – A perna direita avança à frente e você empurra as duas mãos contra o joelho direito; sobe 

novamente e empurra contra o joelho esquerdo. Abraça seu corpo com o braço direito olhando para trás e de 

frente estende o braço pra cima e pra baixo.  

 

 Agora veja a coreografia completa e dance com a gente. Só clicar no link e se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=Erg82A02a4c&feature=youtu.be 
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