
ATIVIDADE ARTE 

Nome:  

Unidade Escolar:  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: 

Habilidades:  

(GO-EF69AR15-C) Relacionar as práticas artísticas 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 
 

ATIVIDADE (

"A arte existe para que a realidade não nos destrua" (Friedrich 

 Olá estudantes, na aula de hoje 

novas formas de perceber o mundo a sua volta.

 

1 – Vamos criar outras formas de olhar o mundo

 

Materiais: 

Você vai precisar de:  

Folhas de papel cartão; 

Pedaços de papel celofane; 

Tesoura; 

Fita adesiva e tubo de papel ou um cano PVC. 

 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Data: ___/___/2020

Ano: 6º

: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Elementos da linguagem: Contexto e Práticas.

C) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.  

ATIVIDADE (FORMAS DE OLHAR)

"A arte existe para que a realidade não nos destrua" (Friedrich Nietzsche, 1844

Olá estudantes, na aula de hoje vamos aguçar nossa criatividade

novas formas de perceber o mundo a sua volta. 

Vamos criar outras formas de olhar o mundo? 

celofane;  

ita adesiva e tubo de papel ou um cano PVC.  

 

Data: ___/___/2020 

Ano: 6º 

Elementos da linguagem: Contexto e Práticas.  

s diferentes dimensões da vida social, 

) 

 

Nietzsche, 1844-1900). 

aguçar nossa criatividade, buscando 



 

Como fazer:  

Recorte as folhas de papel 

você quiser. Agora, recorte as figuras abstratas, deixando 

no formato dos desenhos que você fez. Esses serão os cartões de visão pelos quais 

você vai olhar o mundo. Observe as diferenças de visão de mundo por meio deles.

Você pode usar tubos de papel, canos 

luneta, colando papel celofane no lugar da lente.

       

Outra idéia é usar armações de óculos velhas ou de óculos sem lente. Cole papel 

celofane de diversas cores e formatos no lugar da lente. Você pode 

imaginação. 

  

2 – Agora vamos usar nossas lentes e mover nosso corpo

O corpo é feito de partes articuladas, que podem ser movidas tanto em parte como no 

todo. Na dança, o corpo se move de um jeito especial, dependendo da intenção dos 

movimentos e dos gestos podemos tra

intensidade e leveza, entre outras sensações.

 

(Exemplo) 

 cartão em três cartões de 15  X 15 cm. Desenhe formas que 

você quiser. Agora, recorte as figuras abstratas, deixando em cada papel uma abertura 

no formato dos desenhos que você fez. Esses serão os cartões de visão pelos quais 

você vai olhar o mundo. Observe as diferenças de visão de mundo por meio deles.

Você pode usar tubos de papel, canos PVC e outros materiais para fazer um tipo de 

luneta, colando papel celofane no lugar da lente. 

Outra idéia é usar armações de óculos velhas ou de óculos sem lente. Cole papel 

celofane de diversas cores e formatos no lugar da lente. Você pode 

Agora vamos usar nossas lentes e mover nosso corpo. 

corpo é feito de partes articuladas, que podem ser movidas tanto em parte como no 

po se move de um jeito especial, dependendo da intenção dos 

movimentos e dos gestos podemos transmitir, por exemplo, tensão, rapidez, lentidão, 

intensidade e leveza, entre outras sensações. 

 

. Desenhe formas que 

em cada papel uma abertura 

no formato dos desenhos que você fez. Esses serão os cartões de visão pelos quais 

você vai olhar o mundo. Observe as diferenças de visão de mundo por meio deles. 

para fazer um tipo de 

Outra idéia é usar armações de óculos velhas ou de óculos sem lente. Cole papel 

celofane de diversas cores e formatos no lugar da lente. Você pode brincar com a 

corpo é feito de partes articuladas, que podem ser movidas tanto em parte como no 

po se move de um jeito especial, dependendo da intenção dos 

nsmitir, por exemplo, tensão, rapidez, lentidão, 



Você pode acessar parte da aula em formato áudio, por meio do link: 

https://pfalandodanca.podb

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare o espaço, tire qualquer móvel ou objeto que possa te atrapalhar na 

execução dos movimentos;

Coloque os óculos que vocês produziram

Se coloque de pé; 

Com os pés juntos, coluna ereta, mantenha a musculatura da 

ombros relaxados; 

Feche os olhos por alguns instantes;

Inspire e expire o ar de olhos fechados, repita essa respiração intencionada

vezes, prestando atenção como o ar entra e sai pelas narinas, se esvazie de 

pensamentos, tente não pensar em nada;

Balance seu corpo fazendo movimentos circulares, o tanto que conseguir;

Comece a movimentar os dedos das mãos, balançando os 

Aos poucos movimente as mãos de modo circular e gire

para o outro; 

Vá subindo os braços mantendo os movimentos circulares com as mãos,

Quando o braço chegar à cima da cabeça, você abre os olhos;

Você pode acessar parte da aula em formato áudio, por meio do link: 

https://pfalandodanca.podbean.com/e/formas-de-olhar/ 

Prepare o espaço, tire qualquer móvel ou objeto que possa te atrapalhar na 

ção dos movimentos; 

Coloque os óculos que vocês produziram acima; 

Com os pés juntos, coluna ereta, mantenha a musculatura da perna contraída

os olhos por alguns instantes; 

Inspire e expire o ar de olhos fechados, repita essa respiração intencionada

, prestando atenção como o ar entra e sai pelas narinas, se esvazie de 

o pensar em nada; 

Balance seu corpo fazendo movimentos circulares, o tanto que conseguir;

dedos das mãos, balançando os dedos; sacuda

Aos poucos movimente as mãos de modo circular e gire-os lentamente de um lado 

Vá subindo os braços mantendo os movimentos circulares com as mãos,

cima da cabeça, você abre os olhos; 

 

Você pode acessar parte da aula em formato áudio, por meio do link: 

Prepare o espaço, tire qualquer móvel ou objeto que possa te atrapalhar na 

perna contraída e 

Inspire e expire o ar de olhos fechados, repita essa respiração intencionada por três 

, prestando atenção como o ar entra e sai pelas narinas, se esvazie de 

Balance seu corpo fazendo movimentos circulares, o tanto que conseguir; 

dedos; sacuda-os, gire-os; 

os lentamente de um lado 

Vá subindo os braços mantendo os movimentos circulares com as mãos, 



Foque o seu olhar para as sua mãos e suavemente como se estivesse desenhando o 

espaço com suas mãos, dance com suas mãos

movimentação; 

Aproxime as suas mãos aos 

pode criar;  

Se desloque pelo espaço mantendo as movimentações circulares

mantendo sempre seu olhar atento;

Traga agora a sua atenção para os s

seus movimentos, deixe a 

Você pode construir desenhos com os dedos dos pés, arrastá

deixe a sua imaginação fluir

Após esse momento, descanse alguns instantes.

 

3 – Agora, escrevam abaixo 

quais imagens surgiram na sua cabeça na hora da realização deles?

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Boas danças! 

Foque o seu olhar para as sua mãos e suavemente como se estivesse desenhando o 

, dance com suas mãos e deixe que elas conduzam

Aproxime as suas mãos aos olhos, e se divirta com as possíveis imagens que você 

pelo espaço mantendo as movimentações circulares

mantendo sempre seu olhar atento; 

a sua atenção para os seus pés, que nesse momento passam a

 sua criatividade tomar conta do seu corpo; 

Você pode construir desenhos com os dedos dos pés, arrastá-los no chão

deixe a sua imaginação fluir... 

Após esse momento, descanse alguns instantes. 

abaixo as sensações que tiveram ao executar os movimentos e 

quais imagens surgiram na sua cabeça na hora da realização deles? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Foque o seu olhar para as sua mãos e suavemente como se estivesse desenhando o 

que elas conduzam sua 

olhos, e se divirta com as possíveis imagens que você 

pelo espaço mantendo as movimentações circulares com as mãos, 

, que nesse momento passam a conduzir 

 

los no chão, girá-los, 

ao executar os movimentos e 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


