
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Dança e vídeo 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projeto 2 - Audiovisual 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência propõe trabalhar com os alunos a capacidade de articular duas diferentes 

linguagens: a dança e o vídeo. Com base nessa articulação, os estudantes serão conduzidos a planejar 

um trabalho artístico em vídeo desde o seu início, passando por diferentes fases, até o resultado final. 

Objetivos de aprendizagem 

• Pesquisar diferentes possibilidades de movimento a serem colocadas em vídeo. 

• Elaborar criações originais em grupo, articulando ideias e exercitando a escuta do outro. 

• Executar um trabalho artístico, passando pelas diferentes fases de sua elaboração e unindo 
diferentes linguagens. 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado, abordando, criticamente, 
o desenvolvimento das formas da dança em sua história 
tradicional e contemporânea. 

Dança Elementos da linguagem (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, 
combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado. 

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. 

Artes integradas Arte e tecnologia (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e 
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo vídeos de 1 minuto 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula, sala de vídeo. 
Organização dos alunos: Atividade 1: alunos dispostos em suas carteiras; Atividade 2: alunos dispostos em grupos. 
Recursos e/ou material necessário: papel sulfite, lápis preto, lápis de cor, borracha, arquivos de vídeos de até um minuto, 
aparelho para reprodução de sons e vídeos. 

Atividade 1 – Assistindo a vídeos de 1 minuto (10 minutos) 

Para esta aula, pesquise com antecedência vídeos curtos, de até um minuto. As fontes dos 

vídeos podem ser diversas, incluindo os vídeos do Festival do Minuto, vídeos de teatro, 

minidocumentários e pelo menos um vídeo de dança no qual seja possível a visualização de 

movimentos praticados no cotidiano, outra possibilidade é procurar vídeos que remontam cenas 

famosas de musicais, chamados de remix. Procure vídeos que possam conversar com os conteúdos 

desta sequência didática e com a realidade dos alunos. 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles costumam assistir a vídeos na internet e nas redes 

sociais. Proponha outras questões como: “Que tipos de vídeos são esses?”; “Que tipos de cenas eles 

mostram?”; “Qual, geralmente, é a duração desses vídeos?”; “Que tipos de vídeos eles mais gostam?”. 

Após esse primeiro momento, mostre aos alunos os vídeos que você separou. Refaça algumas das 

perguntas do início da aula, agora remetendo aos vídeos recém-assistidos. Forneça algumas 

informações sobre os vídeos, como autor, ano e local de gravação. 

Atividade 2 – Descrevendo vídeos (35 minutos) 

Após a discussão do início da aula, solicite aos alunos que se organizem em grupos de 4 ou 5 

integrantes. Peça para que cada grupo escolha um dos vídeos assistidos e tente descrevê-lo 

sequencialmente, em uma folha de papel sulfite, usando uma frase para cada momento. Se necessário, 

repita a exibição dos vídeos. Para cada etapa da descrição, deverá ser feito um desenho em outra folha 

sulfite. Ajude os alunos a encontrar o melhor modo de descrever os vídeos assistidos e de desenhar o 

que viram. Escreva alguns exemplos na lousa, como: 1) mulher com roupas elegantes, sentada em uma 

cadeira e bebendo café em uma xícara; 2) mulher olha para o lado, verifica que está sozinha e tira um 

pão com manteiga da bolsa e começa a comer. 

As descrições e os desenhos devem ser simples, mas precisos. O ideal é que todos os alunos 

do grupo ajudem tanto a descrever quanto a desenhar, realizando a tarefa em conjunto. Após a 

finalização do trabalho, peça aos grupos que troquem entre eles os resultados para que toda a turma 

possa ver diferentes modos de registrar a experiência e, assim, aprender com o outro. 
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Aula 2 – Coreografia e roteiro 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula com carteiras afastadas, sala de dança, quadra ou pátio 
Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço da sala para execução de atividade coreográfica 
Recursos e/ou material necessário: aparelho para reprodução de som, papel sulfite, lápis preto, borracha, registros 
realizados na aula anterior 

Atividade 1 – Laboratório de movimentos cotidianos (15 minutos) 

Inicie a aula perguntando sobre os vídeos da aula anterior, se identificaram algum como vídeo 

de dança e se viram movimentos cotidianos nesse vídeo. Peça a eles que reproduzam os movimentos 

que lembrarem. Em seguida, introduza alguns movimentos cotidianos para serem experimentados 

pelos alunos. Realize esses movimentos com toda a turma, utilizando diferentes dinâmicas, 

procurando deslocar o movimento do seu caráter habitual e dando a ele um novo modo de ser 

executado. Por exemplo: andar de forma muito lenta; sentar num banco imaginário de diferentes 

alturas; vestir-se com um casaco imaginário muito grande; dar sinal de parada para o ônibus repetidas 

vezes. Traga para a aula imagens fáceis de serem visualizadas. 

Durante a execução da atividade, fique atento às propostas voluntárias que ocorrerem e 

incorpore-as ao máximo à atividade, procurando improvisar com base nas proposições da turma. É 

comum os alunos apresentarem novas alternativas para as atividades em execução. É importante 

lembrar que os momentos de manifestação espontânea dos alunos podem ser valiosos, além de 

acrescentar muito para o fluxo do trabalho. 

Para esta atividade você poderá utilizar música. Pesquise com antecedência músicas ou áudios 

que dialoguem com as propostas que você trará. Diferentes sonoridades têm diferentes influências 

nas ideias de movimento a serem elaboradas. Uma música instrumental mais lenta pode ser usada 

para pensar num movimento desacelerado, ao passo que o som do centro de uma grande cidade pode 

remeter a movimentos que fazemos na rua. Forneça diferentes possibilidades aos alunos nesse 

momento. 

Atividade 2 – Criação coreográfica e elaboração de roteiro (30 minutos) 

Após o laboratório de movimentos cotidianos, divida a turma em grupos de oito alunos. Cada 

grupo deverá planejar como esses movimentos cotidianos podem ser combinados para criar uma 

coreografia para um vídeo de até 1 minuto. Os alunos podem utilizar os movimentos como geralmente 

são executados ou trazer um novo modo de organizar esse movimento no corpo, conforme realizado 

previamente. 

Além disso, deverá ser criado um roteiro com desenhos, como os da aula anterior, para 

planejar onde e como a coreografia acontecerá e o que será necessário para a gravação do vídeo, como 

materiais, sons, etc. Todos os membros do grupo devem se revezar para participar de todas as etapas 

do trabalho, seja coreografando e dançando, desenhando e, posteriormente, editando os vídeos. 
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O exercício a ser feito aqui é o mesmo da aula anterior, só que em vez de assistir a um vídeo e 

descrevê-lo, os alunos farão a produção do vídeo que vão gravar. Os registros da aula anterior podem ser 

consultados para ajudar na execução dessa tarefa. Dê suporte aos grupos, auxiliando-os na preparação do 

roteiro e da coreografia, que devem ser simples – lembrando que o vídeo terá apenas 1 minuto. Nos 

desenhos devem ser considerados o posicionamento dos alunos no vídeo e as descrições devem definir o 

que será preciso para a execução de cada cena. Oriente e acompanhe os alunos em cada etapa do processo. 

É importante que todos os membros do grupo se envolvam na realização do trabalho. 

A aula deve terminar com o roteiro e a coreografia prontos ou quase finalizados. Ao término 

da atividade, avise os alunos que a gravação dos vídeos ocorrerá na aula seguinte e que, como tarefa 

de casa, eles devem ensaiar a coreografia e colocar o roteiro em prática, juntando os dois aspectos: as 

orientações sobre como cada cena será executada e sua efetiva execução. Nesta aula, estabeleça com 

os alunos qual meio será utilizado para a gravação dos vídeos, se com a câmera da escola ou com 

câmeras de celulares, dos alunos ou do professor. 

Aula 3 – Gravando um vídeo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula com carteiras afastadas, sala de dança, quadra ou pátio, local escolhido para a gravação dos vídeos. 
Organização dos alunos: distribuídos no espaço conforme orientações de cada roteiro 
Recursos e/ou material necessário: aparelhos para gravação de vídeos, roteiros dos vídeos, demais materiais previstos 
nos roteiros dos vídeos 

Atividade 1 – Ensaiando o vídeo (15 minutos) 

As gravações e a edição dos vídeos podem ser feitas com celulares, mas se houver 

computadores e câmeras disponíveis na escola, esse trabalho fica ainda mais interessante. Há 

programas disponíveis gratuitamente na internet, tanto para download como para uso on-line, que 

podem auxiliar no trabalho de edição de vídeos. Verifique com antecedência qual é a melhor 

alternativa para a filmagem e edição dos vídeos de acordo com as possibilidades da escola e dos alunos 

para que, nesta aula, você e os alunos já disponham dos meios necessários para a execução da 

atividade. O uso de recursos digitais pode ser muito positivo, mas se não planejado com antecedência 

e cuidado, pode não ser completamente eficaz. 

Para os vídeos, as gravações deverão ser feitas de forma que cada grupo ocupe a sala por um 

tempo, a fim de conseguirem o silêncio e a concentração necessários. Prepare um cronograma de 

gravação, levando em consideração os locais onde os vídeos serão gravados. Reforce a necessidade do 

silêncio e da concentração de todos os grupos. A turma está num set de filmagem agora! 

Ensaie brevemente cada grupo antes de iniciar as gravações. Este é um bom momento para 

ajustar questões como iluminação, posicionamento das câmeras, uso de som e verificar se há 

necessidade de alguma alteração no roteiro. Tenha todos os alunos de cada grupo atuando no ensaio, 

pois não só a coreografia deverá ser executada, como também a checagem do que foi previamente 

definido e o que está no roteiro do vídeo. A participação de todos é fundamental. 
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Uma possibilidade interessante, caso não haja disponibilidade de recursos digitais para a 

gravação e edição dos vídeos, é a alternância entre os membros do grupo na execução coreográfica e 

no acompanhamento do roteiro durante o trabalho. Desse modo, todos os membros participarão de 

todas as etapas do processo e o trabalho do grupo poderá ser assistido mais de uma vez. Os alunos 

que estiverem acompanhando a execução da coreografia podem tirar fotos do trabalho utilizando 

câmeras de celular. Posteriormente, reúna as fotos para que elas possam ser compartilhadas com a 

turma. 

Atividade 2 – Gravando o vídeo (30 minutos) 

A gravação deve obedecer à ordem dos ensaios, para que o tempo seja bem utilizado. Peça 

concentração e atenção dos alunos, pois cada grupo terá o seu momento para gravar, assim, poderão 

aprender e aprimorar o seu trabalho assistindo à gravação dos outros alunos. Atue coordenando o set 

de filmagens, mas dê liberdade para que os alunos executem as ideias deles dentro do tempo 

disponível. Explique que, para a aula seguinte, é necessário que eles assistam em casa aos materiais 

gravados, no caso de gravações feitas com os próprios celulares, e que já tragam ideias de como a 

edição final dos vídeos pode se dar, ou seja, qual parte de cada arquivo de vídeo gerado será usada 

para a composição final. Para um melhor processo de edição, é importante que os alunos conheçam 

os materiais produzidos na filmagem. 

Se os recursos para filmagem e edição dos vídeos não estiverem disponíveis, peça para que os 

alunos de cada grupo repitam, alternadamente, a execução do roteiro e da coreografia. Quem não 

estiver dançando, pode tirar fotos do trabalho utilizando câmeras de celular. Finalize a aula com uma 

conversa sobre os pontos positivos que cada grupo viu no trabalho dos demais. 

Aula 4 – Editando vídeos 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula, sala de informática 
Organização dos alunos: organizados em grupos 
Recursos e/ou material necessário: computador ou celulares para edição de vídeos, arquivos dos vídeos da aula anterior, 
roteiros dos vídeos da aula anterior, anotações sobre as possibilidades de edição dos vídeos 

Nesta aula, você conduzirá a edição dos vídeos. Esta é uma tarefa muito interessante, mas 

também um pouco trabalhosa. É importante que, na aula anterior, você tenha solicitado aos alunos 

que esboçassem em casa, mesmo sem editar, como será a edição final do vídeo. A edição será ainda 

mais fácil se eles tiveram contato prévio com as ferramentas de edição de vídeos. Lembre-os de que 

talvez o material filmado tenha mais de um minuto e que editar é selecionar as melhores partes e 

colocá-las em uma sequência, para que o resultado final seja como o planejado e obedeça ao limite de 

1 minuto. O roteiro ajudará na edição, pois ele é o ponto de partida para o trabalho que foi pensado e 

executado, mas, caso haja necessidade, poderá haver alterações. Vale lembrar os estudantes sobre a 

trilha sonora. Peça também para que eles pensem como será a relação entre som e silêncio no vídeo. 

Se desejarem usar música para trilha devem buscar músicas que estão em domínio público. 
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Após a edição dos vídeos, tenha todos os trabalhos salvos com você para apresentação dos 

resultados para a turma e, também, para outros membros da comunidade escolar. Salvar os vídeos no 

formato mp4 é uma boa alternativa para que os arquivos sejam lidos sem problemas em diferentes mídias. 

Caso a edição dos vídeos não seja possível, trabalhe com fotos, em vez de filmagens. Construa 

com os alunos uma galeria de imagens, crie legendas ou descrições criativas das imagens, como um 

roteiro vivo, a ser exposto para toda a turma e para a comunidade escolar. 

Material de apoio e referência 

FESTIVAL do minuto. Disponível em: <www.festivaldominuto.com.br>. Acesso em: 30 

ago. 2018. 

SOUNDCLOUD. Site com músicas de uso livre. Disponível em: 

<https://soundcloud.com/search/sounds?q=musica&filter.license=to_modify_comm

ercially>. Acesso em: 30 ago. 2018.  

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 de cada um dos 

alunos. A participação nas aulas, a colaboração com o grupo e o respeito ao trabalho dos outros grupos 

são itens importantes na avaliação. 

Questões para auxiliar na aferição 

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

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

explorados. Por exemplo: 

1. Fale sobre dois movimentos cotidianos seus não utilizados no vídeo. Como você realizaria esses 
movimentos de forma diferente do que você geralmente faz? 

2. Você acredita que é possível transmitir uma mensagem em apenas um minuto? Quais mensagens 
você pôde perceber nos vídeos dos outros grupos? 

Gabarito das questões 

1. Nessa questão, é importante avaliar como o aluno descreve seus movimentos e se ele é consegue 
deslocá-los do lugar comum para uma escrita criativa e que dialogue com os conteúdos das aulas. 

2. Espera-se que os alunos, após terem exercitado a descrição de imagens ao longo desta sequência 
didática, possam elaborar um raciocínio breve sobre os trabalhos uns dos outros, dando sua 
opinião e descrevendo as atividades, utilizando os novos termos e ideias aprendidos nas aulas. 

http://www.festivaldominuto.com.br/
https://soundcloud.com/search/sounds?q=musica&filter.license=to_modify_commercially
https://soundcloud.com/search/sounds?q=musica&filter.license=to_modify_commercially

