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Dança e figurino 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática procura despertar nos alunos a capacidade de pensar a partir de 

manifestações de dança já conhecidas, valorizando seus conhecimentos e suas vivências, e apresentar 

novas manifestações, analisando-as por meio de figurinos de dança específicos de cada manifestação. 

Essa vivência permitirá que eles desenvolvam suas habilidades descritivas, de análise e de registro das 

manifestações culturais. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Apresentar as diferenças e semelhanças entre distintas danças e seus figurinos específicos. 

• Apresentar possibilidades de movimento dentro de diversas manifestações de dança. 

• Realizar o registro do movimento dançado e sua relação com outros elementos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética.  

Artes integradas Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Artes integradas Matrizes estéticas e 
culturais 

(EF69AR33) Analisar processos históricos, sociais e políticos 
da produção artística, problematizando as narrativas 
eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclores, design etc.). 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Danças e vestimentas 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: organizados em suas carteiras ou no chão, com as carteiras afastadas 
Recursos e/ou material necessário: caderno ou folhas de papel sulfite, lápis preto e borracha ou caneta 

Atividade 1: Danças e vestimentas que conhecemos (20 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles conhecem ou já presenciaram alguma 

manifestação de dança popular de sua região. Em caso positivo, indague: “Como as pessoas se vestem 

para essa manifestação?”; “Eles mesmos já participaram dessa manifestação?”; “Crianças também 

participam?”; “A manifestação acontece em que época do ano?”; “Há diferenças nas roupas de 

homens e mulheres? Quais?”; “Quais são as origens dessa manifestação?”; “Esses elementos lembram 

algo das culturas europeia ou africana?”; “Possuem influências indígenas? E de outras culturas?”; “Em 

quais elementos é possível identificar essa influência?”. Enquanto os alunos relembram os nomes das 

manifestações que conhecem, escreva na lousa o nome de cada uma e, com a colaboração da turma, 

pensem em características das roupas de cada manifestação, como: roupas leves; mulheres de saia e 

homens de calça; roupas elaboradas, bordadas, tecidos estampados; uso de máscaras e de adereços, 

etc. Registre as características levantadas de cada manifestação lembrada pelos alunos. 

 

Atividade 2: Descrevendo o movimento dançado (25 minutos)  

Uma vez levantadas as manifestações conhecidas, promova uma dinâmica com os alunos para 

que relembrem e descrevam os movimentos realizados em cada manifestação. Se algum deles 

conhecer algum movimento especial, peça que o demonstre e, se possível, ensine os colegas.  

Em seguida, oriente a turma a formar grupos de quatro ou cinco alunos. Verifique se, em cada 

grupo, há equilíbrio no número de membros. Cada grupo escolherá uma manifestação para descrever 

os movimentos de dança. Conduza a conversa sugerindo questões, como: “Esses movimentos são 

rápidos ou lentos?”; “São leves ou pesados?”; “São mais circulares ou angulares?”; “Pausados ou 

contínuos?”; “São os mesmos para homens e mulheres?”. Cada grupo deve escrever, em uma folha de 

papel sulfite ou no caderno, suas conclusões na forma de tópicos. Auxilie-os, em eventuais dúvidas 

que possam surgir no momento do registro das conclusões de cada grupo. Após a escrita, peça que 

cada grupo compartilhe suas conclusões. Solicite que os alunos tragam os registros na próxima aula. 
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Aula 2 – Imaginando danças 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, pátio ou quadra 
Organização dos alunos: Atividade 1 - organizados nos grupos da aula anterior em suas carteiras ou no chão, de acordo 
com o espaço reservado para a atividade; Atividade 2 - distribuídos pelo espaço reservado para a atividade 
Recursos e/ou material necessário: fotos e vídeos de diferentes manifestações de dança, reprodutor de vídeo (TV, 
projetor ou computador), cadernos, folha de sulfite, lápis preto e borracha, caneta, registros da aula anterior 

Atividade 1: Imaginando danças (15 minutos) 

Para esta aula, reúna fotos, vídeos e informações de algumas danças populares para 

apresentar aos alunos. Dê preferência a danças que sejam diferentes das exibidas na aula anterior e 

que não sejam do contexto cotidiano da turma. Separe ao menos uma foto e um vídeo para cada dança 

popular e distribua-os aos grupos já formados. Primeiro, mostre apenas as imagens das danças 

populares. Utilize um projetor, um computador ou imagens impressas. Depois que eles tiverem 

observado as imagens, estimule a conversa sobre como acham que as pessoas dançam. 

 

Atividade 2: Dançar o que imaginamos (30 minutos) 

Com os relatos feitos, cada grupo deve escolher uma das danças populares apresentadas. Com 

base no estímulo fornecido pela imagem, os grupos devem explorar movimentos que remetam a ela. 

O uso de música é opcional, uma vez que a dança deve acontecer apoiando-se no estímulo visual e na 

imaginação. Ajude os grupos a perceber e experimentar corporalmente as possibilidades indicadas 

pela análise da imagem. Chame atenção para os diferentes modos e dinâmicas de executar os 

movimentos imaginados, bem como para sua relação com as vestimentas características da dança. Os 

grupos devem mostrar seus exercícios corporais ou improvisações alternadamente, para toda a turma.  

Após a apresentação, mostre novamente os vídeos das manifestações escolhidas, para que os 

alunos comparem as diferenças e as semelhanças entre as danças que criaram e aquelas que as 

originaram. Em caso de não disponibilidade do recurso de vídeo, você pode ensinar para a turma 

algumas danças baseadas em imagens de fotografias, comparando as diferenças e as semelhanças 

entre o que você mostrou e o que eles criaram. Por fim, contextualize cada manifestação escolhida, 

detalhando-as aos alunos depois da execução da atividade.  

 

Aula 3 – Criando nossos próprios figurinos para a dança 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, pátio ou quadra 
Organização dos alunos: organizados nos grupos da aula anterior em suas carteiras ou no chão, com as carteiras 
afastadas 
Recursos e/ou material necessário: elementos para a produção de figurinos para a dança, como roupas velhas, tecidos, 
retalhos, fitas ou fitilhos, papel crepom, cola branca ou cola quente, tesoura com pontas arredondadas, acessórios 
diversos e imagens de manifestações de dança das aulas anteriores 
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Peça previamente que os alunos tragam materiais para a confecção de um figurino. Oriente-

os a escolher materiais práticos e que possibilitem fácil manuseio, como roupas velhas, tecidos, 

retalhos, papel crepom, fitas e fitilhos, acessórios diversos, e que possam ser fixados com cola branca 

ou cola quente. Auxilie-os nessa prática. Aproveite para demonstrar o procedimento correto no 

manuseio desses materiais. Relembre o conteúdo sobre como o figurino compõe as danças. Proponha 

aos alunos a criação de um figurino que eles gostariam de usar em uma dança. Converse sobre as 

características dos figurinos analisados − se preciso, use as fotos que foram utilizadas como referência 

dos conteúdos estudados. Incentive-os a compor um figurino adequado às possibilidades de produção 

dos materiais e dos recursos disponíveis. Peça que se organizem nos mesmos grupos da aula anterior 

e escolham apenas um elemento de figurino para confeccionar: blusa, camiseta, calça, chapéu, 

cinturão, saia, capa, etc. Cada aluno ficará responsável por personalizar o próprio figurino de acordo 

com as orientações decididas pelo grupo. Incentive a colaboração entre a turma e estimule esse 

envolvimento na produção e em outros detalhes, como a escolha das cores e elementos que serão 

utilizados. Desse modo, cada grupo terá figurinos semelhantes.  

Ao final, peça que guardem os figurinos na escola, pois eles serão usados na próxima aula. Caso 

não haja espaço disponível, oriente-os a não se esquecerem de trazê-lo na aula seguinte. 

 

Aula 4 – Dançando com nossos figurinos 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, pátio ou quadra 
Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço em que será executada a atividade coreográfica 
Recursos e/ou material necessário: figurinos para dança previamente confeccionados pelos alunos, registros das aulas 
anteriores, equipamentos para filmagem 

Oriente os alunos a se organizar nos mesmos grupos com que confeccionaram os figurinos na 

aula passada. Incentive-os a pensar e a ensaiar serão suas danças e a identificar suas características 

específicas, considerando os figurinos criados. Reserve um tempo para o ensaio e ajude-os a organizar 

a apresentação e a ordem dos grupos, tendo em vista o espaço a ser utilizado. Todos os grupos devem 

apresentar a dança ensaiada para a turma, usando os figurinos produzidos. Sugira aos estudantes que 

estiverem assistindo que, se possível, filmem a apresentação dos colegas para que estes possam vê-la 

ao fim da aula ou compartilhá-la com outros alunos e familiares. 

Os grupos podem ser estimulados a criar hipóteses sobre as características de movimentos 

criadas com base no figurino e que estiveram presentes nas danças apresentadas.  

Após a apresentação dos grupos, conduza uma conversa sobre como foi o processo de 

produção dos figurinos e de elaboração coreográfica. Algumas questões a serem levantadas são: 

“Quais foram as dificuldades?”; “Como as aulas anteriores os ajudaram a pensar no figurino que 

criaram?”; “Em que aspectos os figurinos influenciaram na criação e na realização dos movimentos?”; 

“Que novos conteúdos relativos à dança e figurino foram aprendidos?”. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos alunos. A 

participação nas aulas, a confecção do figurino proposto e a interação com o grupo também são itens 

importantes na avaliação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir o desenvolvimento dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Descreva a dança criada por um dos grupos a que você assistiu. 

2. Considerando o que foi estudado sobre dança e figurino, você acredita que as roupas são 
importantes na execução de uma dança? Justifique. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos registrem, cada um com suas palavras, a forma como o grupo escolhido 
apresentou os movimentos. Os termos utilizados deverão ter sido empregados em aula pelos 
próprios alunos e/ou sugeridos pelo professor. 

2. Nesta questão, os alunos devem recuperar partes do conteúdo que apoiem sua opinião sobre a 
importância ou não do figurino para a dança. 


