
 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Ações corporais  

Habilidades:  

(GO-EF06AR10-A) Explorar as diversas ações corporais como saltar, girar, rolar, correr nas 

diferentes formas de orientação no espaço como deslocamentos, planos, direções, 

caminhos e tempo/ritmos de movimentos: lento, moderado e rápido, ampliando as 

percepções e sensações sobre o corpo e o corpo do outro, transformando-o em material de 

pesquisa e criação para o movimento dançado. 
 

ATIVIDADE (Uma pausa para alongar...) 

Olá, estudantes: 

O que é alongamento muscular? Para que serve?  

 

 

 

 

 

 

                                                      

Vamos realizar uma sequência de alongamento para aliviar todas as tensões... 

 

 

 

http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/alongamento-desenho-para-colorir/91b7f4e3939ac780d5b943dae20d109a 

 

Alongamento muscular são 

exercícios físicos que 

desenvolvem a facilidade de 

ligeireza dos movimentos, permite 

o aumento do relaxamento 

muscular e melhora da circulação 

sanguínea. 



 

1) Vamos nos colocar deitados como se estivéssemos dormindo. Deixe seu corpo bem 

relaxado. Inspire e expire o ar profundamente quatro vezes;  

2) Aos poucos vá “espreguiçando o corpo” (como se estivesse acordando); 

3) Lentamente mexa os pés, as mãos, os braços e vá soltando todo o corpo deixando-o 

relaxado; 

4) Se coloque em pé com o corpo todo alinhado, pés afastados, joelhos estendidos, 

ombros e mãos relaxados, feche os olhos por alguns instantes; 

5) Inspire e expire prestando atenção na respiração, no ar entrando e saindo para 

assim irmos nos soltando; 

6) Braços ao lado do corpo, balance de um lado para o outro como se seu corpo fosse 

o tronco de uma árvore e seus braços os galhos. Deixe esse movimento fluir por um 

tempo e vá parando calmamente; 

7) Levante os ombros, fique um tempo e solte-os para baixo. Gire os ombros para 

frente e para trás; 

8) Suba os braços no alto e vá descendo junto ao corpo; 

9) Tente alcançar os seus pés com suas mãos mantendo os joelhos unidos. Fique com 

os braços estendidos até onde conseguir; 

10) Dobre os joelhos para tentar alcançar o chão e fique um pouco nessa posição; 

11) Deixe as pernas afastadas e a ponta dos pés apontados para fora. Desça o tronco 

para um dos lados e depois para o outro; 

12) Sentado com as pernas estendidas, pés em “pontinha” tente alcançar o chão para 

frente e depois vá para trás; 

13) Pernas em “borboletinha” (quando um pé encontra o outro), desça o seu tronco 

até tentar encostar nos pés; 

15) Agora é sua vez de deixar a imaginação fluir. Coloque seu corpo em uma posição 

confortável e aproveite;  

Até a próxima aula! 


