
 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da linguagem: Partes e o todo corporal. 

Habilidades: (GO-EF04AR09-A) Estabelecer relações entre partes e todo corporal na construção 

do movimento dançado, a partir de orientações anatômicas, alinhamentos posturais, apoios, 

eixos, transferências de peso, tempos, planos, direções. 

 

ATIVIDADE 

Olá estudante, 

Nas atividades de Arte/Dança vamos conhecer mais sobre o nosso corpo, 

explorando algumas possibilidades de movimento com os pés para entendermos 

como melhor se expressar enquanto dançamos. Vamos lá! 

 

01 – Leia o texto abaixo: 

UBUNTU 

 Certa vez um antropólogo fez uma brincadeira com crianças de uma tribo africana: colocou 

um cesto cheio de frutas próximo a uma árvore e disse que o primeiro que chegasse ganharia. 

Todas as crianças saíram juntas, ao mesmo tempo, de mãos dadas e sentaram-se para comer as 

frutas. O antropólogo perguntou por que haviam agido assim, se um só poderia ganhar e ter todos 

os frutos se chegasse primeiro. As crianças responderam: como um de nós pode ser feliz se todos os 

outros estiverem tristes? 

 

 

 

 



 

 

 

a) Como as crianças africanas, nós também podemos 

dançar juntos. Você conhece o nome de alguma dança 

em que podemos estar juntos, ao mesmo tempo e de 

mãos dadas? Qual? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

b) Na imagem das crianças africanas, que partes do 

corpo de todas elas formam o círculo? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

02- Tente experimentar: 

a) Sente-se como as crianças africanas na imagem e experimente tocar os pés 

sem dobrar os joelhos. Tente segurar o calcanhar e contar até dez. Faça de novo. 

b) Movimente seus pés para frente e para trás, fazendo “ponta de lápis” 

apontado com os dedos, sem dobrar os joelhos e contando dez vezes. Repita. 

c) Por fim ainda sentado, fique numa posição mais confortável e segure seu pé 

direito. Faça massagem como se estivesse fazendo uma “massa de pão” e 

perceba que existem partes duras e moles. Você sabe o nome dessas partes do 

corpo? Novamente com o pé esquerdo. 

d) Uma pausa agora para anotar em seu caderno de Arte/Dança o que percebeu! 

  

03- Vamos fazer uma dança de pés: 

a) Escute a música “Pé com pé”, do grupo musical Palavra Cantada. Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q; 

b) Em cada frase musical proponha um jeito diferente de dançar, terminando 

sempre com os pés, assim como diz a canção; 

c) No refrão (a parte cantada que se repete), caminhe “marchando como um 

soldado”, mas sem sair do lugar e finalize com um salto. 

d) Descanse agora e anote tudo em seu caderno de Arte/Dança. 

 

Nos encontramos na próxima aula!!! 

Disponível em: http://www.paroquiabomparto.org.br/ubuntu/. 
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