
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação - Jogo e improvisação em dança  

Habilidades: (GO-EF05AR11-A) Criar, jogar e improvisar movimentos dançados de modo coletivo, 

colaborativo e autoral, propondo diferentes ações, virtuais e/ou presenciais, que envolvam a 

comunidade escolar e ou local. 
 

ATIVIDADE 

Olá estudante, 

Nas atividades de Arte/Dança vamos explorar diferentes maneiras de deslocar pelo espaço, 

fazendo movimentos em direções variadas. 

 

 1º) Leia a explicação: 

Vamos nos preparar para nossa aula. Coloque uma roupa confortável, ou a sua roupa de dança. 

Escolha um local onde você possa se movimentar sem se machucar, organize o espaço afastando os 

objetos e escolha as músicas de sua preferência. Para nossa prática irá precisar de 2 balões. 

 

 
Figura1 



 

 

 

 

a)  Encha 1 balão e dê um nó na ponta. Se você não tem a prática de encher balões peça ajuda para 

um adulto.  

b) Primeiro exercício: Deite no chão. Despertando o corpo. Espreguice como se estivesse acordando 

lentamente de barriga para baixo, agora de barriga para cima. Para um lado e para outro. 

c) Segundo exercício com balão: Sentado, pernas unidas e esticadas. Pegue um balão com as duas 

mãos e percorra o cumprimento das suas pernas. Sem dobrar. Vai e volta (Repetir 4 vezes)  

d) Terceiro exercício com balão: Sentado com as pernas abduzidas (abertas e esticadas). Pegue o 

balão com as duas mãos. Eleve os braços acima da cabeça com o balão nas mãos. Costas bem 

alinhadas pernas sem dobrar. Fica parado nessa posição. Conte lentamente até 8 e retorne para a 

posição inicial com os braços entre as pernas.  

 

 

 
Figura 2 

 

            

#Fica a dica, o alongamento prepara o corpo para a atividade física, relaxa a musculatura, ajuda na 

coordenação motora deixando os movimentos mais soltos e previne lesões. Se ainda tiver folego faça 

a sequência de alongamentos da figura 2. 

 

 

 

     



 

 

 

 

Figura 3 

 

2º) Na posição de pé – Dançando com o balão 

a) Coloque a música: Peixinho do Mar com o Grupo Musical Barbatuques. 

https://www.youtube.com/watch?v=xV1KB1iQsWM.  Dance a música toda. No ritmo da música 

caminhe pelo espaço dando pequenos toques no balão com uma das mãos. Uma mão de 

cada vez. O Balão não pode tocar o solo.   

 

b) Coloque a música Será quem sou. Com Any Gabrielly. Filme Moana. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUVUmG9vOFw . Dance a música toda. No ritmo da música, 

desloque pelo o espaço. Você usará o seu corpo para tocar o balão. O Balão não pode cair. Dessa vez 

não vale usar as mãos, e sim as partes do corpo como: braços, antebraço, cotovelos, tronco, pernas, 

joelhos, bumbum. 

Divirta-se!!! 

 

Fica a Dica: As figuras 1, 2 e 3 fazem parte da Fonte: 
https://br.depositphotos.com/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AA_BRA_PT_Free_Search&utm_term=banco

%20de%20imagem%20gratuito&gclid=EAIaIQobChMIp8Cwsca86wIVl4WRCh1JmQP1EAAYASAAEgI8jfD_BwE 

 

# Desafio 

 3º) O Desafio é dançar com 2 balões. Escolha uma música que você mais gosta, depois escolha uma 

parte especifica do corpo que você queira dançar. Lembrem-se os balões não podem tocar o chão.  

Divirta-se! 

https://www.youtube.com/watch?v=xV1KB1iQsWM
https://www.youtube.com/watch?v=mUVUmG9vOFw
https://br.depositphotos.com/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AA_BRA_PT_Free_Search&utm_term=banco%20de%20imagem%20gratuito&gclid=EAIaIQobChMIp8Cwsca86wIVl4WRCh1JmQP1EAAYASAAEgI8jfD_BwE
https://br.depositphotos.com/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AA_BRA_PT_Free_Search&utm_term=banco%20de%20imagem%20gratuito&gclid=EAIaIQobChMIp8Cwsca86wIVl4WRCh1JmQP1EAAYASAAEgI8jfD_BwE


 

 

 

4º) Escreva no seu caderno de dança, um parágrafo de no mínimo 5 linhas mostrando suas impressões 

e o que você aprendeu nessa aula de hoje.  

 

 

            

#Ficaadica: 

Registre em fotos, filme e envie sua atividade de dança para nosso Whatsapp.                                          

 

                                                                                                                                   Até a próxima aula!!! 

 

 


