
 

 

ATIVIDADE ARTE – DANÇA 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/DANÇA 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Explorações plurais e multissensoriais 

Habilidades: (GO-EF01AR10-A) Ampliar as experiências de movimento potencializadas por explorações 
plurais e multissensoriais, na relação com as diferentes formas de orientação no espaço e ritmos de 
movimento. Vivenciar diversas ações corporais no tempo/espaço e na interação com objetos.  

 

ATIVIDADE 

Olá estudante, 

Nas atividades de Arte/Dança a palavra-chave é Sensação. E não estou falando de chocolate, 

mas sei que você vai pedir Bis. Vamos estimular nossos sentidos para perceber sons, texturas e cores 

a nossa volta. Deixar que estas descobertas guiem os passos desta dança que é somente sua! 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/700872760744786970/ 

https://br.pinterest.com/pin/700872760744786970/


 

 

  Para realizar nossas atividades vamos precisar de um local onde você possa se movimentar. 

Se não houver um espaço sem móveis, peça ajuda a um adulto para preparar a sala antes, 

afastando os móveis e tapetes.  

 

 

 

 

 

 

01 – Você pode fazer essa atividade sentado ou deitado de costas. Fique em silêncio... Sshhiii... 

 

https://br.pinterest.com/pin/728246202221849381/ 

 

De olhos fechados por um minuto ou mais, ouça os sons 

de onde você está. Fique atento aos diferentes sons que 

há no ambiente. 

Ouça todos os sons à sua volta - até mesmo o mais 

baixo sussurro.  

Preste atenção!  

Ouça o maior número de sons possível. 

Quais sons você ouviu?   

 

 

02 –  Permaneça agora de olhos abertos e com muita 

atenção...  Nesta atividade procure expandir sua visão. Sem 

movimentar a cabeça e nem o corpo.   

a. Mova seus olhos para a esquerda o máximo possível. 

b. Agora vire seus olhos para a direita tão longe quanto 

puder. 

c. Volte a olhar para a frente e perceba o que consegue 

ver na sua direita e esquerda sem mover os olhos. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/307511480790881744/ 

 

 

Use uma roupa confortável, que te deixe movimentar 

livremente e faça as atividades sem sapatos. 

https://br.pinterest.com/pin/728246202221849381/
https://br.pinterest.com/pin/307511480790881744/


 

 

03 –  Vamos precisar de diversas peças de roupa com tecidos diferentes. Peça a ajuda de um adulto 

para escolher. Ao som da música Pé com Pé do grupo Palavra Cantada, jogue os tecidos para cima e 

a os pegue, a cada vez, com uma parte diferente do corpo. 

 

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

 

 

https://br.pinterest.com/pin/695243261216153377/ 

Com a cabeça 

Com a barriga 

Com o braço 

Com o cotovelo 

Com os pés 

Com as costas 

Com o bumbum 

Com as palmas das mãos  

Fique atento às sensações da sua pele em contato com 

esse material (macio, áspero, leve, pesado, quente, frio...) 

 

04 – Se liga agora no som da música O Sapo não lava o Pé, e seja criativo ao dançar e cantar. Como 

em um passe de mágica, todos são sapinhos em uma lagoa agora...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE 

 

O SAPO NÃO LAVA O PÉ / NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 

ELE MORA LÁ NA LAGOA / NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO 

QUER 

O SAPO NÃO LAVA O PÉ / NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 

ELE MORA LÁ NA LAGOA / NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO 

QUER 

MAS QUE CHULÉ 

 

Xi, essa música do sapo 'tá muito fácil, não 'tá? 

Vamos tentar cantar usando só uma vogal? 

Então vamos começar pelo A 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/desenho-

de-sapo-bonito_7056860.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q
https://br.pinterest.com/pin/695243261216153377/
https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://br.freepik.com/vetores-premium/desenho-de-sapo-bonito_7056860.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/desenho-de-sapo-bonito_7056860.htm


 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/17099673565386462/ 

A SAPA NA LAVA PÁ / NA LAVA PARQUA NA QUAR 

ALA MARA LA NA LAGUA / NA LAVA A PÁ PARQUA NA 

QUAR 

MAS QUA CHALÁ 

 

E agora usando só o E 

e assim por diante 

E SEPE NE LEVE PÉ / NE LEVE PERQUE NE QUER 

ELE MERE LE NE LEGUE / NE LEVE E PE PERQUE NE 

QUER 

MES QUE CHELÉ 

I SIPI NI LIVI PÍ / NI LIVI PIRQUI NI QUIR… 

 

 

04 – Complete o diagrama com as palavras chaves das nossas atividades de hoje: 

 

 

         Horizontal:  

1 - Audição  

2- Corpo  

3 - Cantar  

 

Vertical:  

4 - Saltar 

5 - Dançar 

6 - Visão  

7 - Tato 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Até a próxima aula!!!  
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https://br.pinterest.com/pin/17099673565386462/

