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Muitos artistas que se expressam por meio da 
dança, linguagem que utiliza o corpo como 

principal forma de expressão. Os artistas que 
se dedicam a essa arte podem atuar como 

dançarinos e/ou coreógrafos. 

E para a criação de coreografias, estes artistas  
buscam inspiração na vida cotidiana, em suas 
memórias, tristezas e sonhos, movimentos de 

animais , fenômenos da natureza. 

Todos nós temos o corpo humano como um 
importante veículo de comunicação. Quando 

gesticulamos somos capazes de demonstrar os 
nossos sentimentos. Quando passamos a 
perceber melhor os nossos movimentos, 

adquirimos uma consciência corporal. 

a consciência corporal   



Telefone,

Papel sulfite, 

Tintas/lápis de cor. .  

BRINCANDO DE DIFERENTES FORMAS!

MATERIAL

1} PESQUISA FAMILIAR 

Os mais velhos possuem uma enorme 
responsabilidade, na transmissão de valores e 
hábitos culturais para as gerações mais novas 

1ª - Vamos ligar para a vovó, um ti@, um 
prim@ e perguntar: 

- Como era a sua infância? 
- Do que você gostava de brincar? 
- E qual a sua canção favorita?  
- Existia uma forma de dançar? 

2ª - Aprendeu?!  Agora é hora de você 
registrar esta conversa, pode fazer um 
desenho da infância de seus familiares, ou 
fazer um vídeo mostrando como eles 
brincavam!

3ª etapa - Compartilhe o desenho e a canção 
aprendida com amigos, colegas da escola ou 
com sua pró! 



2}  EXPLORANDO O CORPO 

O CORPO é o principal instrumento de trabalho d@ bailarin@. O corpo é 
dotado de vida e vida é movimento, transformação. Você já notou a 
quantidade de movimentos diferentes que fazemos em nossas tarefas 
diárias? Já percebeu que cada pessoa tem uma forma diferente de se 
movimentar?

- Coloquem roupas confortáveis.
- Respeitem os limites do seu corpo.
- Não faça a prática em jejum e nem com a barriga muito cheia. 

1) HORA DO ALONGAMENTO!! Faça os exercícios presentes na figura.
   

Que tal transformar a hora do 
alongamento, em uma prática da 
familia? 

IDEIA!



3) O CORPO NA MÚSICA 

1ª - Montem uma playlist ( escolha diversos estilos musicais: frevo, jazz, samba, forró, 

sertanejo…) 

2ª - Com um giz, ou usando uma fita crepe, façam no chão o desenho de diferentes figuras 

geométricas. Em cada uma delas, a criança deve  escrever uma  parte do corpo. 

3ª - A criança deverá dançar o estilo musical, mudando de lugar/forma geométrica e  

mexendo apenas a parte do corpo escrita em cada forma no chão. 

.
   

DICA: A criança poderá registrar em seu caderno 
uma pesquisa feita sobre o seu estilo musical 
preferido

EXPERIMENTE! 

Dançando rock só com a cabeça!
Dançando forró só com a cintura!
Sambando apenas com as mãos! 

Com todos esses movimentos novos, 
criem sequências e coreografias!

OMBRO

CINTURA

JOELHO



Compartilhe  a sua experiência 
nas redes sociais e marque a 
gente! Queremos saber como 
foi a brincadeira!

@festivalpetiz ou 
#petiznaquarentena 
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