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Dançando um desenho 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática procura desenvolver a capacidade de abstração dos alunos, unindo 

dança, desenho e imaginação em um processo dinâmico de criação de possibilidades artísticas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Dançar a partir de um desenho próprio. 

• Dançar a partir de um desenho feito por alguém. 

• Pensar em como leituras diferentes geram diferentes interpretações artísticas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Artes integradas Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. 

Dança Processos de criação (EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de 
improvisação e criação do movimento como fonte para a 
construção de vocabulários e repertórios próprios. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Desenhar dança 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de dança, quadra ou pátio 
Organização dos alunos: Atividade 1 - organizados em suas carteiras ou no chão, no caso de sala de dança ou espaço sem 
cadeiras; Atividade 2 - distribuídos pelo espaço reservado para a atividade 
Recursos e/ou material necessário: folhas de papel sulfite, lápis de cor 

Atividade 1: Desenhando a minha dança (15 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos alunos sobre as diferentes formas de dançar que conhecem. Elas 

podem ter sido vistas nas aulas, na TV, na internet, em algum espaço urbano ou em algum espetáculo. 

Questione-os sobre como essas danças se organizam no corpo e no espaço: “Os movimentos eram 

grandes ou pequenos?”; “Lentos ou rápidos?”; “Qual era o estilo de dança?”; “Havia um palco ou essa 

dança acontecia na rua ou durante uma festividade?”. Lembre-os de que o conjunto de movimentos 

realizados pelos dançarinos é chamado coreografia. 

Em conjunto com a turma, crie uma lista de elementos que eles considerem interessantes para 

uma coreografia. A lista pode ter entre cinco e sete itens, por exemplo. Os elementos podem ser 

bastante variados, como: saltos, giros, sons com o corpo, movimentos lentos, movimentos fortes com 

a perna direita, etc. Procure chegar a um consenso para não deixar a lista muito extensa. Dos 

elementos levantados, selecione três com a turma. Atribua a cada um desses elementos uma cor, por 

exemplo: 1. Movimentos lentos – vermelho; 2. Movimentos com o braço – rosa; 3. Um som com a boca 

– azul.  

Distribua folhas de papel sulfite e lápis nas três cores escolhidas. Peça que os alunos não as 

identifiquem com seu nome. Usando figuras geométricas, pontos e linhas coloridas, eles devem 

desenhar como os três movimentos selecionados poderiam ser colocados em uma coreografia. A ideia 

é realmente escrever a coreografia com desenhos que representem diferentes movimentos. Por 

exemplo: cinco quadrados vermelhos de tamanhos variados podem representar cinco diferentes 

movimentos lentos; um círculo rosa pode ser um movimento do braço em círculo; vários pontinhos 

azuis podem representar sons curtos com a boca. A criação e a leitura do desenho serão específicas 

de cada aluno. Não há certo nem errado nessa atividade; a única regra é que o desenho dos alunos 

deve representar possibilidades de movimento em uma sequência preestabelecida. Auxilie-os a pensar 

em como colocar as ideias no papel para que os desenhos funcionem como orientadores efetivos do 

movimento. 

 

Atividade 2: Dançando o meu desenho (30 minutos) 

Os alunos, nesse momento, devem formar grupos de quatro a cinco pessoas para elaborar 

uma única sequência coreográfica. Um novo desenho deve ser feito coletivamente, contendo partes 

das sequências desenhadas por eles. Informe-os de que as novas sequências serão recolhidas no final 
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da aula e serão utilizadas na aula seguinte. Por esse motivo, não devem conter o nome dos seus 

criadores.  

Quando a nova sequência estiver pronta, deixe que ensaiem algumas vezes os movimentos. 

Depois, peça que a turma se sente em semicírculo. Deixe todos os desenhos das coreografias em um 

local onde os alunos possam ver, fixados em uma parede ou na lousa, por exemplo. Cada grupo deverá 

ir à frente e apresentar sua coreografia fazendo a “leitura” da sequência criada com movimentos 

corporais. Oriente-os a seguir ao máximo as ideias propostas, de modo que os elementos colocados 

no papel realmente sejam expressos pelo corpo.  

Ao final, os alunos devem falar sobre a experiência de unir suas ideias em um só desenho, 

elaborar uma sequência coreográfica a partir dele e fazer a transposição dos desenhos para os 

movimentos. Por fim, recolha os desenhos produzidos.  

 

Aula 2 – Dançar o desenho dos colegas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula, sala de dança, quadra ou pátio 

Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço reservado para a atividade 

Recursos e/ou material necessário: desenhos produzidos na aula anterior 

Atividade 1: Dançando o desenho do outro (25 minutos) 

Ao iniciar a aula, os desenhos produzidos pelos grupos devem ser retomados. Certifique-se de 

que os alunos não colocaram seus nomes nos desenhos e que as legendas elaboradas na aula anterior, 

com a indicação de cada movimento e a respectiva cor que o identifica, sejam lembradas. Peça que a 

turma se organize em novos grupos de quatro ou cinco alunos e dê um desenho para cada um deles. 

Esses grupos deverão fazer uma nova “leitura” dos desenhos e criar outras sequências coreográficas 

baseados neles. Tais sequências não precisam refletir exatamente o que foi feito antes pelos criadores 

dos desenhos. Relembre que não há certo nem errado e que a interpretação é pessoal e varia para 

cada aluno. A função do grupo é chegar a um acordo sobre como farão os movimentos da sequência 

coreográfica. Deixe que ensaiem os movimentos algumas vezes. 

 

Atividade 2: Apresentando as sequências coreográficas criadas (20 minutos) 

Com as sequências coreográficas criadas, cada grupo vai apresentar a sua coreografia para a 

turma. Ajude-os a organizar a ordem e o local das apresentações. Enquanto um grupo mostra sua 

produção, os outros assistem. Deixe todos os desenhos das coreografias em um local de fácil acesso, 

fixados em uma parede ou na lousa, por exemplo. Ao final de cada coreografia, peça que os grupos 

que estiverem assistindo tentem descobrir qual foi o desenho que serviu de base para a sequência 

apresentada. Aproveite esse momento para incentivá-los a comentar sobre o processo desenvolvido 
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na aula: Houve dificuldades? Como o grupo resolveu as diferenças na interpretação dos desenhos? 

Como fizeram os acordos? 

 

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, 

levando-se em consideração o processo como um todo. Dê especial atenção para o modo como os 

alunos lidam com a ideia de transformar um desenho em um movimento no corpo, tendo em vista as 

diferentes conclusões a que cada um pode chegar. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Autoavaliação: Consegui transpor para o corpo todas as propostas que coloquei no papel? Como 
realizei esse processo? 

2. Avaliação dos colegas de turma: Descreva um movimento seu e um movimento de um colega. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. É importante que o professor participe ativamente do processo de composição, 
auxiliando os alunos na superação de suas dificuldades e na construção de vocabulário, que deve 
constar das respostas. 

2. Resposta pessoal. Deve-se levar em consideração o vocabulário utilizado em aula, assim como a 
organização do pensamento do aluno em função dos conteúdos trabalhados. 

 


