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7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma modalidade didática organizativa que prioriza a construção da 

autonomia dos estudantes por meio da ampliação do conhecimento a respeito dos assuntos 

abordados nas diferentes disciplinas, conectando saberes, promovendo debates e incentivando a 

formação de um cidadão crítico.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para o estudante.   

A aplicação do projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir de uma perspectiva integradora e ao mesmo tempo de 

contemplar a realidade na qual o estudante está inserido. 

Esta coleção propõe um projeto integrador por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos 

de conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento e de favorecer o 

desenvolvimento das seguintes competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e 

cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, 

sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade 

solidária.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas.   

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural.   

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), 

corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo.   

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  
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7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, 

idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como 

parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios 

éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC Versão final – pp. 9-10  

Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2018.  

O projeto deste bimestre propõe estimular a consciência corporal e o pertencimento cultural 

por meio de práticas com danças urbanas. Além de articular áreas do conhecimento e oferecer aos 

estudantes a possibilidade de desenvolver habilidades e conceitos diversificados, a escolha do tema 

visa ampliar a autonomia deles e as percepções sobre o mundo em que vivem. 

 

Título: O movimento corporal cotidiano 

Tema Exploração da consciência corporal por meio da dança urbana 

Problema central 
enfrentado 

De que modo eu me expresso ao participar de danças urbanas? 

Produto final Apresentação pública de dança. 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto propõe integrar a disciplina de Arte, unidade temática Dança, com a 

de Educação Física. Para isso, será desenvolvida a temática Cidadania. Nas atividades, os estudantes 

vão explorar as danças urbanas associadas aos movimentos do cotidiano. Com base nisso, eles podem 

relacionar a experiência do corpo na cidade.  

A indicação de obras e artistas, assim como de outros materiais de apoio, é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou 

com que se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre 

manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados na sequência. 
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Objetivos  

• Conhecer e explorar danças urbanas. 

• Identificar e explorar possibilidades expressivas do corpo, usando elementos estruturais 
do movimento.  

• Desenvolver a consciência corporal. 

Habilidades em foco 

Disciplina Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte 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. 

(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. 

Educação Física  Danças 
Danças urbanas 

(EF67EF13) Diferenciar as danças 

urbanas das demais manifestações 

da dança, valorizando e respeitando 

os sentidos e significados atribuídos 

a eles por diferentes grupos sociais. 

 

Duração 

4 etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – folhas de papel A4, canetas e lápis variados. Aparelho para reprodução de som e 

música de danças urbanas.   

Etapa 2 – aparelho para reprodução de som e música de danças urbanas. 

Etapa 3 – roupas leves e confortáveis. Aparelho de som e músicas trazidas pelo professor e 

pelos estudantes. 

Etapa 4 – aparelho de reprodução de som e música escolhida pelos estudantes. Cadernos, 

lápis ou caneta. 
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Etapa 1 – A dança como expressão 

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: folhas de papel A4, canetas e lápis variados. Aparelho para reprodução de som e música 

de danças urbanas. Pesquisa de imagens e vídeos da abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro e de danças urbanas.  

Organização do espaço: roda de conversa e apoio para desenhar ou escrever. Espaço para que os grupos se organizem em 

roda e dancem. 

Parte 1 

Organize os estudantes em roda e comece a aula levantando as noções que eles possuem em 

relação às danças urbanas. Você pode orientar a conversa com as seguintes perguntas: 

• “Você conhece a expressão “danças urbanas”?” Guie a conversa abrindo espaço para o 
debate sobre essa manifestação artística. Você pode comentar que o breakdance, o 
popping e o loking são chamadas danças urbanas ou street dance. Para conhecer um 
pouco mais, você pode fazer uma breve pesquisa na internet e mostrar os resultados à 
turma. Antes de apresentar aos estudantes, verifique a classificação indicativa, de modo 
que o vídeo seja adequado à faixa etária deles. 

• “Você consegue explicar com suas palavras o que é dança urbana?” Guie a conversa para 
que os estudantes compreendam que esse tipo de dança é uma prática corporal 
realizada geralmente em ambientes urbanos e em grupos, com uma organização 
espontânea. 

• “Quais tipos de danças urbanas você conhece?”, “Você costuma praticá-las?” Ao 
conduzir a conversa, procure desfazer toda forma de estereótipo ou preconceito, 
valorizando a diversidade das preferências e das práticas em dança. Comente que, por 
serem coletivas, essas práticas constituem uma forma de integração social e, muitas 
vezes, auxilia a constituir uma noção de pertencimento.  

Em seguida, relate que street dance ou dança urbana abrange muitos estilos. Explique que, a 

princípio, a expressão foi criada para diferenciar manifestações urbanas espontâneas daquelas que 

são conhecidas como clássicas, como o balé. Entre os estilos da street dance, estão o popping, o 

loking e o breakdance. Informe que os nomes dos estilos são dados em língua inglesa porque se 

difundiram a partir de centros urbanos dos Estados Unidos. Explique que essas danças também eram 

uma forma de manifestação da identidade dos negros, que nas décadas de 1960 e 1970 lutavam por 

igualdade racial.  

Comente que o estilo popping se caracteriza por acompanhar as batidas da música com 

contrações e descontrações rápidas dos músculos do corpo, em explosões, como o próprio nome 

indica; o loking tem movimentos mais soltos e fluidos: entre seus movimentos mais característicos, 

incluem-se o de girar os pulsos e, em seguida, o de fazer a posição de fisiculturista que mostra os 

músculos com os braços erguidos ou abaixados. O breakdance, provavelmente o estilo cuja difusão é 

maior entre as danças urbanas, combina movimentos ondulatórios, giros e acrobacias, entre outros.   

Esclareça que esses estilos foram introduzidos no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 e foram 

muito praticados. Em seguida, apresente o passinho, uma manifestação cultural das periferias do 
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Brasil que ficou conhecido mundialmente ao ser apresentado na abertura das Olimpíadas em 2016. 

Faça uma pesquisa na internet e apresente algumas imagens para os estudantes. Informe que ele 

tem relação com as danças urbanas dos Estados Unidos e usa também movimentos do frevo, do 

samba e da capoeira, ao ritmo do funk. O elemento básico dessa manifestação é o passo. Enfatize 

que, nesse tipo de manifestação, criatividade, improviso e simpatia são características importantes 

na interação entre dançarinas e dançarinos e com o público. 

Após a conversa, distribua papel, canetas e lápis para que os estudantes escrevam ou 

desenhem na folha ideias que tenham relação com as danças urbanas. 

Ao final, lembre os alunos de recolher os trabalhos e guardá-los no portfólio. 

Parte 2 

Organize a sala de modo que haja espaço para os estudantes dançarem. Coloque uma música 

para criar uma atmosfera e informe-os de que vão participar de uma atividade em grupo na qual 

devem empregar a expressividade corporal, baseada em danças urbanas. Peça que formem quatro 

grupos e que cada grupo forme uma roda. Neste momento, verifique se há algum estudante que se 

encontra impedido de participar da atividade por motivos físicos, culturais ou religiosos e ofereça a 

função de observador do processo. 

Em seguida, pergunte se um estudante de cada grupo pode ser voluntário para iniciar a 

atividade. Peça que se posicione no centro da roda e use movimentos de uma dança urbana que já 

conhece para os colegas reproduzirem. Sugira um movimento mais simples, que deve acompanhar o 

ritmo da música. Caso nenhum estudante tenha esse repertório, você pode mostrar um vídeo de 

uma roda de breakdance em que os participantes realizam movimentos simples, como o movimento 

ondulatório dos braços e dos ombros de um lado para o outro ou a simulação de que está deslizando 

com os pés, andando para trás. Oriente os demais estudantes do grupo a repetir o movimento. Assim 

que todos tiverem participado, eles devem ficar parados na mesma posição. 

Convide então outro estudante da roda a ir até o centro e tocar uma parte do corpo de um 

colega que está parado. Explique que aquele que já estava no centro da roda deve fazer um 

movimento, usando apenas a parte tocada, e os demais devem reproduzir o novo movimento. 

Oriente o estudante que foi até o centro da roda a permanecer ali, ao lado do colega. Reitere que, 

quando todos tiverem feito o movimento, devem novamente ficar parados na mesma posição dos 

colegas ao centro.  

Ao final da atividade, quando todos os grupos tiverem realizado os movimentos, organize 

uma roda de conversa para avaliar os movimentos. Você pode guiar a conversa com as perguntas a 

seguir: “Quais partes do corpo vocês utilizaram mais?”; “Vocês tiveram alguma dificuldade para 

realizar os movimentos propostos pelo colega?”; “Como se sentiram ao fazer os movimentos das 

danças urbanas?”; “Vocês ficaram satisfeitos com os resultados apresentados pelo seu grupo?”. Se 

algum estudante não participou e optou por ser observador, estimule-o a compartilhar as impressões 

dele a respeito da atividade realizada pelos colegas.  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Lembre os alunos de produzir fotografias ou filmes da atividade e de guardar os registros no 

portfólio.  

Etapa 2 – O movimento cotidiano e as danças urbanas 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: aparelho para reprodução de som e música de danças urbanas. 

Organização do espaço: roda de conversa e espaço livre para os estudantes realizarem os movimentos. 

Nesta etapa, retome o que os estudantes aprenderam em relação às danças urbanas. 

Comente que são estilos de dança que surgiram de modo espontâneo e procure relacionar alguns 

movimentos aos movimentos cotidianos, como um passo, um cumprimento, uma saudação. Permita 

que eles falem a respeito do que já conhecem.  

Em seguida, organize os estudantes em círculo e em pé. Coloque uma música e convide-os a 

se expressar, por meio de um único movimento de alguma dança urbana que conhecem ou praticam. 

Solicite que, um a um, eles se posicionem de maneira que todos possam vê-los e que desenvolvam o 

movimento. Peça aos demais que prestem atenção às articulações do corpo do colega, desde a 

posição inicial até o final da movimentação corporal. Verifique se a turma consegue identificar o 

estilo de dança apresentado pelo colega. 

Procure evitar posturas exibicionistas e garanta a participação de todos. Peça que respeitem 

as escolhas dos colegas, criando uma atmosfera descontraída, para que eles se sintam à vontade 

para desenvolver os movimentos escolhidos. Fique atento às diferenças e oriente ou auxilie aqueles 

que possam ter alguma dificuldade para realizar seu movimento. Ofereça a posição de observador do 

processo àqueles que não possam ou não queiram participar da atividade. 

Com os estudantes ainda em círculo e em pé, explique que o elemento estrutural da dança é 

o movimento e que ele está presente nas ações cotidianas: ao acordar e sair da cama, ao tomar 

banho, ao se vestir, ao arrumar o cabelo, ao se alimentar, ao se dirigir para a escola caminhando, etc. 

Proponha então aos estudantes que escolham um movimento para se expressarem. Peça 

que o realizem coletivamente ao som do ritmo da música. Alguns estudantes podem se sentir mais à 

vontade realizando os movimentos em grupo do que individualmente. Elogie os resultados e solicite 

a memorização do movimento que escolheram. 

Lembre os alunos de produzir fotografias ou filmes da atividade e de guardar os registros no 

portfólio.  

Por fim, informe aos estudantes que, na etapa seguinte, eles vão criar uma coreografia na 

qual devem integrar os movimentos cotidianos combinados a uma ou mais danças urbanas da 

preferência deles. Peça que levem sugestões de músicas para compor a criação da coreografia. 
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Etapa 3 – Integração do movimento cotidiano com as danças urbanas 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: roupas leves e confortáveis. Aparelho de som e músicas trazidas pelo 

professor e pelos estudantes. 

Organização do espaço: roda de conversa e espaço para os estudantes realizarem movimentos. 

Retome com os estudantes o que foi aprendido nas etapas anteriores. Pergunte do que eles 

conseguem se recordar a respeito do movimento cotidiano e das danças urbanas. Lembre-os do que 

foi conversado sobre o passinho, que é uma dança que se expressa usando como base um 

movimento cotidiano. Explique que nesta etapa será criada uma coreografia, que deve integrar os 

movimentos cotidianos e as danças urbanas. Para isso, eles devem seguir a batida da música.  

Antes, organize a turma em círculo, sentada no chão, para uma atividade de aquecimento 

corporal e sensibilização.  

Primeiro, peça que estendam as pernas à frente do corpo, levemente flexionadas. Em 

seguida, solicite que projetem o tronco para a frente, alongando os braços na mesma direção. 

Auxilie-os, demonstrando o movimento e depois orientando de maneira próxima aqueles que 

apresentarem alguma dificuldade. Ao retornar com o tronco à posição vertical, oriente-os a flexionar 

as articulações dos joelhos e a colocar a planta dos pés firmes no chão e posicionar as mãos no 

centro do peito, apontando para si próprios, de modo a sentir o ritmo cardíaco.  

Em seguida, peça que se levantem e se posicionem a uma distância segura uns dos outros. 

Explique que, quando ouvirem uma palma, devem começar a caminhar e que cada palma 

corresponde a um passo a ser dado. A palma deve, portanto, ditar o ritmo e a quantidade de passos. 

Diga que, a cada oito passos, eles devem parar e se alongar como desejarem e que a cada nova 

palma devem retomar a caminhada. Repita o exercício enquanto perceber o interesse da turma, 

alterando o tempo e o ritmo das palmas em oito, quatro, dois e um tempos. 

Peça, então, aos estudantes que se organizem em duas filas. Explique e demonstre que, ao 

som da sua palma, cada estudante que estiver à frente de uma fila deve dar um salto baixo e 

caminhar em direção ao final da fila; ao som da sua segunda palma, deve executar um salto médio e 

continuar caminhando em direção ao final da fila; quando você bater a terceira palma, eles executam 

um salto alto e se posicionam no final da fila. Somente quando a dupla que estava à frente na fila 

chegar ao final é que a próxima dupla inicia o exercício, até que todos das filas executem os 

movimentos. A primeira palma pode ser executada em baixa intensidade, a segunda em intensidade 

média e a terceira em alta intensidade. 

Em seguida, peça que apresentem as sugestões de músicas solicitadas na etapa anterior. 

Sugira que escolham uma música que seja de preferência da maioria. Depois, organize os estudantes 

em grupos e informe que todos vão trabalhar com a mesma música, mas que cada grupo deve 

elaborar uma coreografia diferente. Explique que, para começar a criar as coreografias, assim como 

na atividade de sensibilização, eles devem estar atentos ao ritmo das batidas da música. Proponha 

que escolham um movimento cotidiano e o combinem com uma dança de que gostem. 
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Dê um tempo para que os estudantes elaborem as coreografias. Elogie o processo e anime-os, 

dizendo que, agora que estão com os corpos aquecidos e ativados, podem produzir uma apresentação 

de dança urbana. Peça aos estudantes que não estiverem participando da dança que auxiliem os 

grupos na produção de figurinos, no som ou nas anotações da sequência dos passos e afins. 

Lembre os alunos de fotografar e filmar as coreografias e guardar os registros no portfólio. 

Etapa 4 – Ensaio, produção e apresentação 

Duração: 135 minutos. 

Material e recursos necessários: aparelho de reprodução de som e música escolhida pelos estudantes. 
Cadernos, lápis ou caneta. 

Organização do espaço: roda de conversa, espaço livre para ensaio. 

Parte 1 – Ensaio e produção 

Inicie esta etapa conversando com os estudantes sobre a seleção do espaço em que eles vão 

apresentar as produções de dança. Avalie os lugares em que há possibilidade de ocorrer a 

apresentação: um ginásio de esporte, uma quadra descoberta, o pátio da escola ou a própria sala de 

aula. Se não for na sala de aula, converse com a direção sobre a possibilidade de utilizar um dos 

espaços mencionados. Você pode solicitar o auxílio de um dos estudantes que optou por não 

participar das atividades de dança.  

Peça aos estudantes que se reúnam em grupo para ensaiar. Neste momento, é importante 

avaliar com a turma a necessidade de mais ensaios. Converse mais uma vez com aqueles que não vão 

participar da dança e convide-os a auxiliar na produção de som, luz, figurinos e em outras 

necessidades dos grupos. Caso todos queiram participar, oriente os grupos a se organizar para a 

realização das tarefas. 

Por fim, os estudantes devem compartilhar com os colegas da escola e com outros membros 

da comunidade as coreografias que produziram. Isso pode ser orientado pela questão: “Como 

mostrar o trabalho que foi desenvolvido?”. 

Parte 2 – Apresentação  

No dia da apresentação, solicite que os estudantes cheguem uma hora antes para fazerem os 

últimos ajustes e verificarem se está tudo conforme o combinado. Para diminuir a ansiedade, 

proponha um exercício físico de relaxamento e aquecimento. Peça também que destaquem dois 

colegas para produzir os registros da atividade em fotografia e em vídeo. Peça a atenção dos 

estudantes que se dedicaram exclusivamente à produção para que verifiquem se os detalhes finais 

estão em ordem.  

Aproveite a ocasião para elogiar suas conquistas e mantê-los estimulados e confiantes para o 

momento da apresentação. Ao final dela, organize-os em roda e promova uma conversa 

descontraída em relação ao que aprenderam durante o projeto integrador.  
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Parte 3 – Avaliação e autoavaliação 

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

estudantes. Em Arte, consideramos que elas devem garantir principalmente o acompanhamento 

constante do processo de aprendizado e não ser apenas um indicativo de aprovação e reprovação. 

Seu caráter formativo requer registros, por isso, sugere-se que o professor, por meio de textos, 

fotografias e filmes, registre falas e comportamentos dos estudantes, a fim de identificar a relação 

que estabelecem com os objetos do conhecimento e do envolvimento que apresentaram nas 

atividades.  

Os estudantes, por sua vez, devem organizar processos e produtos das atividades propostas 

– textos, desenhos, esculturas, fotografias impressas, arquivos digitais, etc. no portfólio. Esses 

registros do professor e dos estudantes podem ser usados na avaliação e na autoavaliação, além de 

contar parte da história escolar da turma. 

Nesta etapa, os estudantes devem fazer uma reflexão em relação ao que aprenderam no 

projeto integrador. Para iniciar, você pode fazer um resumo do que aconteceu durante o processo e 

abrir um debate coletivo.  

Em seguida, coloque na lousa os critérios que os estudantes devem avaliar individualmente. 

Peça a eles que copiem e que avaliem os itens e, depois, se autoavaliem, segundo os critérios: elogio, 

critico e sugiro. Você deve adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e com o que foi 

desenvolvido no bimestre. 

Relação de itens que podem ser abordados na avaliação:  

• conteúdo proposto pelo professor;  

• atividades sugeridas pelo professor;  

• dedicação e participação individual do estudante;  

• envolvimento e participação da turma coletivamente;  

• colaboração dos colegas nas atividades em grupos;  

• cumprimento das tarefas coletivas e individuais;  

• contato com o público na apresentação;  

• perguntas intrigantes para manter o interesse do público.  

Sugira que o momento de avaliação e autoavaliação comece com um elogio. Faça com que os 

estudantes percebam as próprias conquistas e as soluções encontradas para superar algum tipo de 

dificuldade. Observe que a crítica deve ter por objetivo o aprimoramento dos processos e a 

percepção do que pode ser melhorado para todos. E, principalmente, incentive-os a propor soluções.  
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