
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

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 movimentos nos níveis baixos, médio e alto, 

improvisando e ampliando nosso vocabulário de movimentos. 

 

01 – Leia o Texto: 

 

Nível – é a relação de posição espacial que leva em conta a altura (baixo, médio e alto). Essa é uma 

vivência pela qual o ser humano passa nos primeiros anos de vida. À medida que cresce, experimenta 

a passagem de um nível para outro, cada vez com maiores possibilidades de movimento. Dessa forma, 

torna o seu vocabulário de movimentos mais rico e expressivo. 

Nível baixo – quando deitamos, rolamos, arrastamo-nos até chegar a engatinhar, posição de quatro 

apoios. 

Nível médio – quando, com os joelhos flexionados de diversas maneiras, até chegar a ficar de pé. 

Nível Alto- quando ficamos nas pontas dos pés ou saltamos, perdendo o contato com a chão. 

                                                                                                                                       (TADRA, p. 70, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

02 – Na imagem, o bailarino está saltando. Os saltos fazem parte de 

qual nível na dança? Justifique a sua resposta. 

a) (  ) Nível médio 

b) (  ) Nível baixo 

c) (  ) Nível alto 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=Fotos+da+cia+de+dan%C3%A7a+Alvin+Ailey&tbm=isch&ved=2ahUKEwiOp4mMuprpAhVCDrkGHYdzAJo

Q2-cCegQIA.  

 

03 – Agora observe a imagem a seguir e escreva quais são os níveis que os bailarinos se encontram. 
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                                                                Figura 2 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=reportagem+do+Espetaculo+palavras+em+giz+do+nomades+grupo+de+dan%C3%A7a&tbm=isch&chips=

q:reportagem+do+espetaculo+palavras+em+giz+do+nomades+grupo+de+dan%C3%A7a,online_chips:cristiane+santos&hl=pt-

BR&ved=2ahUKEwjQqbie7IbqAhUUB9QKHY1iAA0Q4lYoBHoECAEQGg&biw=1350&bih=639 

 

# ficaadica: A figura 2 é de um grupo de Dança Contemporânea goiano - Nômades Grupo de Dança. 
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# Desafio 

Você compreendeu muito bem o que são os níveis baixo, médio e alto. Chegou a sua vez de 

experimentar esses níveis com seu corpo. Então vem comigo. 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 escolhas as músicas de sua preferência. 

Vamos começar? Siga as orientações abaixo:   

04)   Nível baixo.  

 Sem música faremos poses. 

 Escolha uma pose em contato com o chão.  

 E repita em voz alta para você ouvir na execução da pose (como estatua): 1 fica-fica 2-fica-fica 

3-fica-fica 4 

 Escolha a 2ª pose no nível baixo 

   E repita em voz alta para você ouvir na execução da pose (como estátua): 1 fica-fica 2-fica-

fica 3-  fica-fica 4 

 Escolha a 3ª pose no nível baixo 

   E repita em voz alta para você ouvir na execução da pose (como estátua): 1 fica-fica 2-fica-

fica 3-  fica-fica 4 

Agora que você tem as 3 poses no nível baixo – coloque uma música da sua preferência e brinque 

com seu corpo indo de uma pose no chão para outra.  

05) Nível Médio  

A lógica é a mesma do exercício anterior. Você escolherá 3 poses no nível médio ficando um momento 

em cada pose. Vem comigo.  

 Já que entendeu a dinâmica, escolha uma música de ritmo lento para que esta etapa de 

brincar com a escolhas das poses fique mais divertida. 

 Faça a 1ª pose no nível médio. (Bem expressiva, use seus braços, para cima ou para os lados). 

 E repita em voz alta para você ouvir na execução da pose (como estátua): 1 fica-fica 2-fica-fica 

3-fica-fica 4 (no ritmo da música). 

 Escolha a 2ª pose no nível médio 

   E repita em voz alta para você ouvir na execução da pose (como estátua): 1 fica-fica 2-fica-

fica 3-  fica-fica 4 (no ritmo da música). 

 Escolha a 3ª pose no nível Médio 



 

 

   E repita em voz alta para você ouvir na execução da pose (como estátua): 1 fica-fica 2-fica-

fica 3-  fica-fica 4 (no ritmo da música). 

EXCELENTE! 

06) Agora que você sabe com o seu corpo o que são movimentos no nível baixo e no nível médio.  

Escolha outra música. E siga a orientação de acordo com a legenda. 

LEGENDA: 

   a) Movimentos Nível baixo = Número 1 

   b) Movimento Nível Médio = Número 2 

          c) Dance a seguinte sequência coreográfica 1, 2, 1,1,2,1,1,2,1,1,1,2 de acordo com a legenda. 

           d) Repita quantas vezes achar necessário essa sequência coreográfica de níveis até que seja fácil para 

você.  

            e) Faça seus próprios borrões na sequência, ou seja, interfira na ordem numérica, faça a sua própria 

legenda, brinque com esses níveis. Divirta-se com essa possibilidade. Você pode começar mais devagar e ir 

acelerando aos poucos, siga o ritmo da música. Não esqueça de observar quais são as sensações que você 

tem ao dançar e expressá-las na sua dança. 

           f) Registre em fotos, filme e envie sua composição coreográfica para nosso Whatsapp. Vou 

aguardar ansiosa para assistir.                                          

#Ficaadica: 

Anote no seu caderno de dança todas as suas impressões e aprendizagens.  

 

Até a próxima aula!!! 

 


