
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Dança coral 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo apresentar o método de dança desenvolvido por 

Rudolf von Laban, que fortalece os vínculos comunitários de sociabilidade, troca e colaboração para a 

criação. Nas atividades, os alunos são convidados a produzir coletivamente uma apresentação com 

movimentos cotidianos coreografados. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

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

quais 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 abaixo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer dança coral. 

• Explorar os movimentos cotidianos em atividades de dança.  

• Propor e participar de uma apresentação utilizando o método Laban. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

 
Dança 

Contextos e práticas  

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de 
expressão, representação e encenação da dança, 
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas 
e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Mover o corpo e o espaço  

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula com carteiras afastadas. 
Organização dos estudantes: espalhados pelo espaço e sentados para desenhar. 
Recursos e/ou material necessário: folhas de papel sulfite e lápis de cor. 
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Atividade 1: Aquecimento (10 minutos) 

Comece a aula pedindo que cada estudante escolha um lugar no espaço para começar a se 

mover. Explique que, como aquecimento, eles terão alguns minutos para se mover usando três 

movimentos básicos: dobrar, esticar e torcer. Esclareça que esse exercício é adequado para aquecer 

o corpo, e o calor do corpo aquece o espaço. Se o espaço for grande, e eles, muitos, podem unir 

forças para aquecer todos os pedaços da sala, movimentando o ar que os circunda, desde os pés até 

o espaço acima da cabeça. Instigue-os a prestar atenção à movimentação dividida entre a percepção 

interna do movimento e a relação com os outros corpos. Incentive-os a sustentar a ação por cerca de 

10 minutos, chamando a atenção deles, durante esse período, para as ações básicas que devem 

permear seus movimentos: dobrar, esticar e torcer, com diferentes partes do corpo e em relação a 

distintas partes do espaço. 

Em seguida, reúna-os em um círculo e pergunte se viram como os colegas se moviam 

durante o aquecimento. Pergunte se os movimentos foram semelhantes. Com base nas falas, chame 

a atenção para o fato de que, apesar de terem recebido as mesmas indicações, cada um tem uma 

maneira própria de se mexer: os movimentos podem ser grandes ou pequenos, rápidos ou lentos, 

leves ou pesados, contínuos ou segmentados. (Adeque sua fala à execução de movimentos que são 

executados, estimulando-os a experimentar no próprio corpo.) Explique que isso se relaciona com as 

diferenças entre os corpos e, também, com a personalidade de cada um. Comente que, graças à 

colaboração de todos, o espaço foi aquecido, o que poderia ser mais difícil se todos se movessem 

exatamente da mesma forma. Aponte que, além de se complementarem, eles podem aprender 

como seus colegas se movimentam. 

Atividade 2: Telefone sem fio (15 minutos) 

Convide a turma a aprender e ensinar algum movimento simples, em uma espécie de 

“telefone sem fio” corporal e coletivo. Peça que, um a um, os estudantes realizem um movimento 

que tenha sido feito durante o aquecimento. Enquanto um estudante repete algumas vezes o 

movimento, os colegas o acompanham, realizando o mesmo movimento. Durante a execução, faça 

perguntas direcionadas, solicitando uma explicação detalhada. Procure fazer perguntas que se 

relacionem com os fatores de análise de movimento: peso (“É forte/pesado ou fraco/leve?”), espaço 

(“É direto ou indireto?”; “Estático ou dinâmico?”), tempo (“É rápido ou devagar?”), fluidez (“É 

contínuo ou segmentado?”). Depois de todos ensinarem suas propostas de movimento, faça uma 

rodada em que a turma realize, em conjunto, cada um dos movimentos, encadeando-os em uma 

única sequência.  

Atividade 3: Desenho do movimento (10 minutos) 

Para finalizar a aula, peça que cada estudante, utilizando uma folha de papel sulfite e lápis de 

cor, registre, com desenhos e palavras, o movimento que propôs ao grupo.  
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Aula 2 – Construir uma dança coletiva 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula com carteiras afastadas. 
Organização dos estudantes: roda de conversa e espalhados pelo espaço. 
Recursos e/ou material necessário: cartolina e lápis de cor. 
Links para imagens e vídeos da dançarina Maria Duschenes: 
Disponível em: <http://www.museudadanca.com.br/maria-duschenes/#introducao> (acesso em: 9 ago. 2018).  
Disponível em: <http://www.museudadanca.com.br/maria-duschenes/#videos/3> (acesso em: 9 ago. 2018). 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Inicie a aula promovendo uma roda de conversa. Pergunte aos estudantes se eles se 

recordam dos movimentos aprendidos na última aula. Explique que estar em um grupo é uma 

ótima oportunidade de aprender com outras maneiras de fazer as coisas − movimentos diferentes, 

por exemplo.  

Atividade 2: Dança coral: Rudolf Laban e Maria Duschenes (15 minutos) 

Esclareça que a turma vai somar as contribuições de cada integrante do grupo para criar algo 

em conjunto com o conhecimento adquirido, a fim de compor, juntos, uma dança para ser executada 

por todos ao mesmo tempo. Pergunte se eles já tiveram a oportunidade de ver muitas pessoas 

dançando juntas. É provável que mencionem apresentações de abertura de grandes eventos 

televisionados, como os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo. 

Mencione um importante estudioso do corpo e do movimento chamado Rudolf von Laban 

(1879-1958), cujo interesse era voltado para a criação de coreografias para serem dançadas por 

grupos grandes e de formação variada, reunindo pessoas de diferentes idades, com corpos variados 

e que não necessariamente trabalhassem com dança. Trata-se da dança coral. Comente que, embora 

seja uma referência para os estudos da dança, Laban se interessava também pela análise dos 

movimentos do cotidiano e achava que qualquer pessoa podia dançar. Destaque que o trabalho dele 

influenciou muitas pessoas.  

Caso disponha de computador com acesso à internet, pesquise com os estudantes e apresente 

o exemplo de Maria Duschenes (1922-2014), bailarina e professora de dança de origem húngara e que 

trabalhou em São Paulo, utilizando o método de dança desenvolvido por Laban. Para tornar o exemplo 

mais claro, acesse com a turma a página da exposição virtual Maria Duschenes: expressão e liberdade, 

no link indicado no portal do Museu da Dança. Role a página até a sessão de vídeos e exiba o registro 

da “Dança coral comemorativa do centenário de Rudolf von Laban”, de 1979. 

Atividade 3: Criação coletiva (15 minutos) 

Na sequência, convide os estudantes a trabalhar na criação de uma dança coral própria. 

Solicite que recuperem a folha em que registraram o movimento proposto na aula anterior, para 

relembrá-lo. Organize a turma em um círculo e peça que, juntos, refaçam os movimentos que cada 

um ensinou.  

http://www.museudadanca.com.br/maria-duschenes/#introducao
http://www.museudadanca.com.br/maria-duschenes/%23videos/3
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Depois, convide-os a construir uma grande dança composta dos movimentos de toda a 

turma. Para isso, será importante considerar os gestos realizados e a ocupação de todo o espaço da 

sala: eles podem pensar em outras formas de se organizar (formando círculos, triângulos, quadrados, 

fileiras diagonais, etc.). Lembre-os do aquecimento efetuado na aula anterior e destaque a 

possibilidade de trabalhar em diferentes níveis (baixo, médio e alto), movendo-se em direções 

variadas (para frente, para trás, para os lados, etc.). Explique que os movimentos também podem 

sofrer modificações, de acordo com a organização da coreografia, e outros podem ser incluídos para 

auxiliar nas transições.  

Oriente-os a ensaiar até que a coreografia seja realizada pela turma em sincronia. Incentive 

os estudantes a propor ideias e a escutar as propostas dos colegas, de modo que a autoria da 

dança seja realmente coletiva. Deixe-os à vontade para criar e incentive-os a encontrar soluções 

para as dificuldades. 

Atividade 4: Registro gráfico (10 minutos) 

Nos dez minutos finais da aula, reúna a turma em torno de uma cartolina para que possam 

registrar coletivamente, por meio de palavras ou desenhos, a coreografia criada. Ressalte a 

importância de registrar os deslocamentos e as diferentes organizações dos corpos no espaço e peça 

que façam um registro na cartolina. Explique que o trabalho de criação da dança coral prosseguirá na 

aula seguinte.  

 

Aula 3 – Apresentação da dança coral 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio. 
Organização dos estudantes: sentados no chão formando um círculo. 
Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet e projetor. 

Atividade: Organização e apresentação de dança coral  

Dê início à aula solicitando à turma que retome a dança criada coletivamente no último 

encontro com vistas a recuperar o registro realizado e relembrar a sequência de movimentos e 

deslocamentos. Em seguida, convide-os a dar continuidade ao trabalho, seja desenvolvendo mais 

os movimentos, seja ensaiando e aperfeiçoando a execução, caso a sequência de movimentos já 

esteja finalizada.  

Para concluir o trabalho, convide-os a apresentar a dança para os colegas da escola durante o 

intervalo. A apresentação pode ser executada na quadra ou no pátio. Se for possível, agende uma 

data em que possam apresentar-se aos familiares e responsáveis.  
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes conheçam a dança coral; 

• que os estudantes explorem os movimentos cotidianos em atividades de dança;  

• que os estudantes proponham e participem de uma apresentação utilizando o método 
Laban. 

Para isso, durante a sequência didática, o professor deve guiar suas observações por meio 

das seguintes perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que 

forma?”; “Prestaram atenção às instruções das atividades?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Desenvolveram atividades de dança coral? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com 

as próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios 

trabalhos e o dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1.  O que você achou da experiência de ensinar um movimento aos colegas? Comente algumas 
estratégias que utilizou para isso. 

2. Como foi dividir com os colegas a autoria de uma dança coletiva? Comente alguns desafios 
enfrentados e as possibilidades criativas desse processo. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante compreenda a importância de observar detalhes dos movimentos 
para facilitar sua transmissão.  

2. Espera-se que o estudante demonstre reconhecer a importância da colaboração e do pensar 
coletivo no processo de criação e na execução de um trabalho de dança coral.  


