
ATIVIDADE ARTE 

Nome:  

Unidade Escolar:  

Componente Curricular: ARTE/DANÇA

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: 

contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.  

Habilidades:  

(GO-EF01AR08-A). Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das danças 

tradicionais, sociais e contempo

brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valorizando a 

produção goiana e seus contextos. 
 

ATIVIDADE (Vamos Sambar?!)

 

 Olá, estudante:   

 Vamos retomar a aula passada com o cd 

clássicos do samba, balançar o esqueleto ao som do ritmo originalmente brasileiro, 

som que nos leva à alegria e ao encantamento.

 

1) Vamos nos colocar em pé com seus familiares e expressa

canção Marinheiro só. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cmO1DXRmygs

 

Dancem o que a música os faz sentir ou representando os sentimentos dos 

 

 

 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Data: ___/___/2020

Ano: 1º

: ARTE/DANÇA 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Manifestações das danças tradicionais, sociais e 

contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.  

A). Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das danças 

tradicionais, sociais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 

brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valorizando a 

produção goiana e seus contextos.  

ATIVIDADE (Vamos Sambar?!) 

Vamos retomar a aula passada com o cd Samba pras crianças

clássicos do samba, balançar o esqueleto ao som do ritmo originalmente brasileiro, 

som que nos leva à alegria e ao encantamento. 

1) Vamos nos colocar em pé com seus familiares e expressar nossas emoções com a 

https://www.youtube.com/watch?v=cmO1DXRmygs.  

Dancem o que a música os faz sentir ou representando os sentimentos dos 

personagens das canções. 

Lembrando do compasso 

 

Data: ___/___/2020 

Ano: 1º 

Manifestações das danças tradicionais, sociais e 

contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.   

A). Conhecer, reconhecer e experimentar diversas manifestações das danças 

râneas, cultivando a percepção, o imaginário, a dimensão 

brincante e a capacidade de simbolizar e ampliar o repertório corporal, valorizando a 

 

Samba pras crianças e ouvir os 

clássicos do samba, balançar o esqueleto ao som do ritmo originalmente brasileiro, 

r nossas emoções com a 

Dancem o que a música os faz sentir ou representando os sentimentos dos 



 

 

                 

: //pixabay.com/pt/illustrations/fam%C3%ADlia

2) Escolha um espaço adequado na sua casa, onde vocês possam se movimentar e 

aproveitar os deslocamentos,  vamos dançar pelo espaço escolhido na sua casa com a 

canção Clementina cadê você

https://www.youtube.com/watch?v=zpMi0XmNbbM

 

: //pixabay.com/pt/illustrations/fam%C3%ADlia-m%C3%A3e-pai-infantil-abra%C3%A7o-1150995/

 

2) Escolha um espaço adequado na sua casa, onde vocês possam se movimentar e 

aproveitar os deslocamentos,  vamos dançar pelo espaço escolhido na sua casa com a 

Clementina cadê você, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zpMi0XmNbbM. 

Se desloque no plano alto; 

Movimente-se de frente; 

 

 

De Costas; 

 

 

1150995/ 

2) Escolha um espaço adequado na sua casa, onde vocês possam se movimentar e 

aproveitar os deslocamentos,  vamos dançar pelo espaço escolhido na sua casa com a 



Girando o corpo para ambos os lados;

Agora é a sua vez de criar a movimentação que quiser;

://pixabay.com/pt/illustrations/pandeiro

Se desloque no plano médio; 

De lado; 

Girando o corpo para ambos os lados; 

Se desloque em plano baixo; 

Movimentando todo o corpo; 

Abrindo bem os braços; 

Agora é a sua vez de criar a movimentação que quiser;

Deixe o ritmo do samba te levar. 

 

://pixabay.com/pt/illustrations/pandeiro-samba-carnaval-m%C3%BAsica-2881761/

 

 

 

 

Até a próxima aula!

 

 

 

2881761/ 

té a próxima aula! 


