
 

 

ATIVIDADE ARTE –  Dança 

Nome:   Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos da dança 
 - Partes e o todo corporal;  
 - Orientações anatômicas  
 - Direções. 
 

Habilidades: GO-EF01AR09-A) Estabelecer relações entre as partes e o todo corporal na 
construção do movimento dançado, a partir de orientações anatômicas, percepção de ações da 
gravidade, alinhamentos posturais, apoios, tempos, eixos, planos, direções.  
 

 

ATIVIDADE  

Olá, estudante! 

Que bom podermos aproveitar mais esse momento para aprender e experimentar danças com 

nosso corpo e parte dele! Oque é mais legal, é que, conhecer seu corpo, pode ajudar você a criar 

seu próprio jeito de dançar. 

 

1) Nessa atividade você conhecerá alguns artistas que produziram trabalhos inspirados nas 

mãos, essa maravilhosa parte do nosso corpo. Aprecie os vídeos abaixo! 

Familia Adam’s 

https://www.youtube.com/watch?v=pMb7iH5K358 

 

Dança com dedos 

https://www.youtube.com/watch?v=-BwwgoJoBEM 

 

 

2) Que tal assistir o vídeo abaixo e realizar os movimentos, fique a vontade para fazer sozinho 

ou convidar alguém da sua casa para realizarem juntos os movimentos. Sabe, quando esse 

vídeo foi gravado ainda não estávamos na luta contra o corona vírus. Agora, é melhor dançar 

sem encostar nas mãos uns dos outros.  

https://www.youtube.com/watch?v=pMb7iH5K358
https://www.youtube.com/watch?v=-BwwgoJoBEM


 

 

Palavra Cantada- Magia das mãos 

https://www.youtube.com/watch?v=3_Sa3zhPWg8 

 

Não esqueça de lavar as mãos sempre ou passar álcool gel. 

 

3) Convido você escrever em uma palavra o que está sentindo nesse momento: 

 

 

 

 

4) Sabe a palavra que escolheu na questão número 3? Que tal fazer com que ela vire movimento 

em suas mãos? Solte o papel e o lápis e imagine você está escrevendo o seu sentimento no 

céu, na terra, no seu coração, nas suas mãos e onde mais sua imaginação te levar...e, assim 

vai criando uma dança com suas mãos. Pode colocar uma música que goste para acompanhar 

seus movimentos. Se for um sentimento bom que ele fique em todos os lugares, se for um 

sentimento difícil que ele vá embora rapidinho. 

 

5) Chame alguém da sua casa e mostre a dança das mãos que você criou. 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Boas 
danças!
s 
 
 
 
 
Boas 
 da    

Bons 
aprendi

zados!    
 

   Bons 
aprendizados! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_Sa3zhPWg8

