
 

ATIVIDADE ARTE – (DANÇA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

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

contemporâneas; Repertório corporal; Produção goiana e seus contextos.   

Habilidades:  

(GO-EF01AR08-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 (Uma pausa para alongar...) 

 

 Olá, estudantes: 

Vocês sabem o que significa alongar o corpo? Já se alongou alguma vez? Onde foi? O 

que você fez? Vamos realizar uma sequência de alongamento para aliviar todas as 

tensões e ter um dia de prática corporal. 

 

1) Vamos nos colocar deitados; como se estivesse dormindo, deixe seu corpo bem 

relaxado; 

2) Aos poucos vá espreguiçando o corpo, como se estivesse acordando; 

3) Mexa os pés, as mãos, os braços e vai soltando todo o corpo, deixando-o relaxado; 

4) Se coloque em pé; com o corpo todo alinhado, pés afastados, joelhos esticados, 

ombros relaxados, mãos relaxadas, feche os olhos por alguns segundos; 

5) Inspire e expire o ar prestando atenção na respiração, no ar entrando e saindo, 

assim vamos soltando; 



 

6) Braços ao lado do corpo, vai balançando de um lado para o outro, como se seu 

corpo fosse uma árvore e seus braços os galhos; deixe esse movimento fluir por um 

tempo e vá parando calmamente; 

7) Levante os ombros e fique com ele um tempo lá em cima e solte os ombros para 

baixo, gire os ombros para frente e para trás; 

8) Suba os braços lá no alto e vá descendo o corpo junto com os braços; 

9) Tente alcançar os seus pés com suas mãos, joelhos unidos; se não conseguir, fique 

com os braços esticados até onde conseguir; 

10) Dobre o joelho para tentar alcançar o chão, fique um pouco nessa posição; 

11) Coloque as pernas afastadas e a ponta dos pés apontadas para fora e desça o 

tronco para um dos lados e depois para o outro; 

12) Sentado com as perna esticadas, pés com pontinha tente alcançar o chão para 

frente e depois vá para trás; 

13) Pernas de borboletinha, quando um pé encontra o outro, desça o seu tronco até os 

pés; 

14) Deitado, mantenha um dos pés apoiados sobre o chão e, com a ajuda das mãos, 

estenda a outra perna com a ponta do pé apontada para o chão; 

15) Agora é sua vez de deixar a imaginação fluir; coloque seu corpo em uma posição 

confortável e que seja diferente;  

16) Depois que você experimentar e escolher uma posição criada por você, registre 

esse momento fazendo uma foto e depois compartilhe com seus professores e pais; 

  

Veja abaixo alguns exemplos; 

 

 

 

 



 

 

https://unsplash.com/photos/Pb8_guWhws4 

 

https://unsplash.com/photos/blXnsgfPw94 



 

 

https://unsplash.com/photos/jYaImw-FQNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima aula! 


