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ARTE – AULA 2 

 

Linguagem: Dança. 

Objetos do Conhecimento: Processos de criação. 

 

Dança em grupo: um movimento para todos. 

 

As pessoas que se apresentam em grupos de dança, em diferentes estilos, normalmente 

têm os mesmos movimentos enquanto dançam, ou sabem exatamente o que seus/suas colegas de 

grupo irão fazer, e isso deixa o espetáculo de dança muito bonito.  

A cada movimento do grupo, o público percebe a sincronia e a união de seus dançarinos/as, 

e os movimentos, quando feitos em grupo, ganham mais força e conseguem ser mais bem 

visualizados. Isso acontece porque, quando o movimento é ampliado para um grupo maior, a 

visualização também se torna maior. 

Para entender melhor a dança em grupo que gera um movimento sincronizado, se possível, 

visualize o vídeo disponível em:  

 

Link: https://youtu.be/R59rrV543RI 

 

1- Você já participou de alguma dança em grupo na escola ou na sua comunidade? Como foi? 

  

  

  

  

 

2- Como você acha que as pessoas conseguem aprender os mesmos movimentos e saber a 

hora de fazer cada um dos passos de dança? 

  

  

  

https://youtu.be/R59rrV543RI
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3- Alguns movimentos do nosso dia a dia conseguimos executar com tanta facilidade que nem 

percebemos que eles são uma coreografia da nossa rotina, como escovar os dentes, subir 

e descer escadas, espreguiçar quando acordamos, andar pela casa, sentar e levantar de 

uma cadeira. Coloque uma música bem animada e tente criar uma dança apenas com os 

movimentos que você realiza no seu dia a dia. 

 

4- Esses movimentos ficam bem divertidos mesmo que você esteja sozinho/a e se você repeti-

los, surge uma dança. Experimente. 

 

 

5- Se algum familiar estiver por perto e puder, convide-o para brincar com você. Escolha uma 

música de sua preferência. 

a) Em seguida, registre a sequência e informe ao seu familiar quais serão os movimentos 

que deverão fazer juntos.  

Exemplo: 

Passo 1: Imitar a escovação de dente. 

Passo 2: Andar para a frente e para trás. 

Passo 3: Deitar no chão como se estivesse desmaiando. 

Passo 4: Espreguiçar como se estivesse acordando. 

Passo 5: Dar um pulo bem alto com as mãos para cima como se fosse alcançar algo. 

 

Escreva a sua sequência: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

b) Ensaie algumas vezes ou sozinho ou com seu familiar e tentem reproduzir a sequência. 


