
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Práticas somáticas, danças de roda, jogos e brincadeiras 
tradicionais e contemporâneas, contação de histórias dramatizadas 

Habilidades: (GO-EF03AR27) Experimentar diferentes formas de expressão, consciência e 

percepção do corpo, tais como: elementos das práticas somáticas, danças de roda, jogos e 

brincadeiras tradicionais e contemporâneas, contação de histórias dramatizadas, entre outras 

atividades interartística. 

 

Olá estudante, 

  Na atividade de Arte/Dança, vamos usar nossa criatividade e deixar o corpo ser levado pelo 

que se pede. Esteja em segurança e fique atento a cada movimento. Não se esqueça de registrar 

(anotações e/ou desenhos) tudo aquilo que achar interessante e de perguntar quando surgir 

alguma dúvida. 

ATIVIDADE “DANÇANDO O BRINCAR” 

 

Fonte: http://material.educacaofisicaa.com.br/2017/06/40-planos-de-aula-para-educacao-fisica.html 

http://material.educacaofisicaa.com.br/2017/06/40-planos-de-aula-para-educacao-fisica.html


 

 

 

 

Fonte: https://aventurasmaternas.com.br/2015/03/12/brincar-e-preciso/ 

  

Observe as imagens, o que podemos observar nelas?    

 

 Amarelinha, peão, bola de gude, soltar pipa, brincar de pique-esconde, passa anel, pular 

corda e jogar queimada. Quanto nome diferente! Se você não os conhece, com certeza os seus pais, 

tios e adultos mais próximos já ouviram falar e já se divertiram muito com esses jogos que já 

fizeram bastante sucesso, mas que parecem estar sumidos do dia-a-dia das crianças de hoje. 

 A maioria dessas brincadeiras não tem inventor conhecido. Os jogos infantis são passados de 

geração para geração, de pai para filho. Tudo que se sabe é que essas brincadeiras surgiram há 

muito tempo. É o caso, por exemplo, da amarelinha. Os cidadãos da Grécia Antiga brincaram de 

https://aventurasmaternas.com.br/2015/03/12/brincar-e-preciso/


 

 

amarelinha, de empinar papagaios e de jogar bolinhas no chão. E isso foi passado para outros povos 

até chegar a nossa realidade. (Fonte: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/07/brincadeiras-

tradicionais/)  

 

01- Agora que você já sabe o que são Jogos e Brincadeira Tradicionais você vai se transformar 

em um jornalista e fazer uma entrevista com seus pai/avós/tios perguntando: “Do que você 

brincava na sua infância?” Não se esqueça de fazer uma lista com tudo que descobrir. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

02-  Depois da entrevista concluída, escolha uma das brincadeiras e explique-a: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

03- Aproveite que você aprendeu essa brincadeira escolhida e brinque várias vezes, observe a 

movimentação do seu corpo enquanto você se diverte. Quais movimentos você faz? Quais 

as partes do corpo você usa? Quais as ações corporais você experimentou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

04- Agora que você já aprendeu, experimentou, se divertiu, execute os movimentos corporais da 

brincadeira escolhida de forma ritmada na música “Criança não trabalha” do grupo Palavra 

Cantada (https://youtu.be/lgDOXkKSobM). Você vai dançar sua brincadeira. Não se esqueça 

de registrar esse momento. 

 

 

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/07/brincadeiras-tradicionais/
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