
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 6° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

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

Habilidades:

(GO-EF06EF11) Vivenciar diferentes formas de dança, contemplando a experimentação e fruição

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

(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e

respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais.

(GO-EF06EF26) Analisar questões sociais como gênero, classe, raça, sexualidade e as resistências

e reproduções expressas nas danças urbanas e manifestações culturais relacionadas.

(GO-EF06EF27) Desenvolver com autonomia a capacidade de criação, improvisação, apreciação e

registro nos processos de composição de sequências coreográficas das danças do Brasil e do

mundo.

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, as danças urbanas são

manifestações culturais de diversos grupos sociais.

Fonte:https://portalmaloca.com/manaus-masterclass-ensina-dancas-urbanas-pela-internet/ acesso em:07/05/2021.

https://portalmaloca.com/manaus-masterclass-ensina-dancas-urbanas-pela-internet/


As danças urbanas têm diversas origens. Uma delas é a história de resistência e resiliência

dos/as artistas de rua dos Estados Unidos, no século passado, onde estavam desempregados. Então,

começaram a se apresentar nas ruas.

Os negros americanos, influenciados pelo sapateado clássico Irlandês, criaram uma dança

nova com a técnica percussiva dos sons dos pés somada a estrutura e movimentação corporal das

danças africanas, uma vez que eram sua herança cultural. Por ser uma dança Urbana e que não tinha

mais relação com o clássico deram o rótulo de Street Dance.

Depois do Tap se estabilizar na América e se tornar uma dança popular entre anos 30 e 60

nada de novo apareceu e o termo Street Dance ficou em desuso. Somente em 69 esse termo

ressurgiu quando Don Campbellock criou a dança Locking. Em seguida, nos anos 70, várias outras

danças surgiram nos Estados Unidos com a mesma origem, uma dança Urbana e popular.

Fonte:https://www.mundodadanca.art.br/2015/07/dancas-urbanas-sua-historia.html acesso em: 07/05/2021.

ATIVIDADE 1 - As danças urbanas não se tratam de um estilo exclusivo ou uma cultura, existem vários

gêneros/estilos. Faça uma breve pesquisa sobre dois estilos de danças urbanas, assim como suas

características e origens.

https://www.mundodadanca.art.br/2015/07/dancas-urbanas-sua-historia.html


ATIVIDADE 2 - Vamos praticar!? O Top Rock é um passo muito utilizado do Breakdance,

principalmente para iniciar o set.

Comece com os pés juntos e os braços em seus lados. Dê um passo a frente com seu pé

direito, caindo apenas brevemente sobre as pontas de seus pés.

Abra os seus braços para cima de seu corpo para uma posição que se assemelha a um grande

abraço, assim como você começar a tomar o passo em frente.

Traga o seu pé direito, volte à posição inicial. Faça um saltinho com o pé esquerdo como se

você fosse trazer o seu pé direito para trás para adicionar algum estilo. Leve os braços para trás até a

posição inicial.

Passo em frente com seu pé esquerdo, uma vez que seu pé direito retorna à sua posição

inicial. Complete a passo, executando os movimentos dos braços e pule do mesmo jeito que você fez

quando entrou com o pé direito.

Comece fazendo o movimento em um ritmo. Quando você se sentir confortável em frente e

para trás em Top Rock, acrescentar mais alguma rejeição a sua etapa inicial. Verifique se você não

está levando com os quadris, ficando na posição vertical durante todo o movimento rock superior.

Fonte:https://www.mundodadanca.art.br/2015/01/break-dance-basic-top-rock-tutorial.html acesso em: 10/05/2021.

Video aula, Top Rock: https://www.youtube.com/watch?v=BonajVkVaEA

SUGESTÃO BRINCANTE: No começo é difícil, como tudo na vida, mas conforme vamos praticando vai

ficando mais fácil.

Até a próxima atividade!!

https://www.mundodadanca.art.br/2015/01/break-dance-basic-top-rock-tutorial.html#:~:text=Instru%C3%A7%C3%B5es,tomar%20o%20passo%20em%20frente
https://www.youtube.com/watch?v=BonajVkVaEA

