
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/ Conteúdo: GO - Materialidade:  
Tecnologias e recursos digitais  

  

Habilidades:  
  (GO-EF09AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético 
e responsável, fazendo relações com as experiências em dança.  

 

Olá estudantes, 

 Nesta atividade de Arte/Dança vamos identificar e manipular o PODCAST, um recurso digital 
que a dança também vem utilizando nesse tempo de isolamento. Para isso, vamos conhecer alguns 
canais dessa mídia que trazem conteúdos de dança e para aguçar a escuta, vamos ouvir o podcast 
de olhos vendados afim de, ampliar nossa percepção sobre as possibilidades que essa mídia nos 
oferece.  

 

 O podcast é uma mídia de áudio que se popularizou nos dias atuais. Em parte, por funcionar 

como uma rádio e como são programas gravados os ouvintes podem acessar quando 

preferirem. Hoje temos canais de conteúdos muito diversificados, inclusive existem empresas 

que fazem o seu podcast auxiliando na parte técnica, produzem os áudios, editam, divulgam e 

etc.  

1 - Vamos transformar nosso dia, com a escuta e a dança, sem o auxílio da visão, vamos aguçar nossa percepção 

sobre o corpo e notar a potência da escuta na execução dos movimentos. 

 Utilize uma roupa confortável e pés descalços, 

 Tire do ambiente qualquer móvel e objeto que possa te machucar 

  Faça o reconhecimento do espaço de olhos abertos e depois vendados utilizando o tato, contando os 

passos de um ponto a outro. 

 Deite-se no chão com os fones de ouvidos, olhos vendados, click no link abaixo e divirta-se.  

https://www.podbean.com/ew/pb-2xumk-e90e15  

2 – Anote em seu caderno de Arte as sensações de executar os movimentos pela escuta sem o auxílio da visão. 

Pense em como você sentiu, se esteve seguro ou inseguro e reflita sobre esses os quatro sentidos, (tato, olfato, 

https://www.podbean.com/ew/pb-2xumk-e90e15


 

 

visão, audição), anote como cada um se apresentou durante a execução e escreva um texto narrativo sobre 

suas percepções.   
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_________________________________________________________________________________________  

 Esses são alguns canais de podcast com conteúdo de dança, para conhecer mais é só 

clicar o nome no seu streaming preferido. 

o Falando Dança – é um canal do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte que traz conteúdos com 

experiências corporais e conhecimento do campo de atuação da área. 

o Papo de dança – é uma proposta diversificada que também traz uma série de episódios de 

experiência corporal e assuntos diversos sobre o mundo da dança.  

o Encantos da Bailarina – que trata do balé infantil, com técnicas e dicas diversas sobre o balé na 

infância.  

o Podançá – esse canal é do Instituto do Festival de Dança de Joinville e traz conteúdos sobre a dança 

no mercado de trabalho, tendências e memórias da dança.  

o Para saber mais sobre essa mídia click no link e leia a matéria. 

https://comunidade.rockcontent.com/o-que-e-podcast/   (acesso em 11/11/2020) 

o Para saber como fazer um podcast, acesse o link e veja o vídeo. 

https://youtu.be/Of5A6o9J_F8  (acesso em 11/11/2020) 
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