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Dançando os caminhos da escola 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Seguir direções e percorrer caminhos são possibilidades para dançar em diversos espaços. Os 

deslocamentos que ocorrem, por exemplo, no espaço da escola, podem ser vivenciados como percur-

sos dançados. 

Objetivos de aprendizagem  

Proporcionar ao aluno uma vivência em relação às possibilidades de movimento dentro do 

espaço escolar – um percurso dançante -- e construir uma coreografia que represente esse percurso. 

Para isso, visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática dança, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Elementos da linguagem -- (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 

todo corporal na construção do movimento dançado e (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 

orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, 

moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

Processos de criação -- (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, co-

letivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos 

constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

Na unidade temática artes integradas, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a 

respectiva habilidade: 

Arte e tecnologia -- (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

 

Recursos e materiais necessários 

Aparelhos para gravar áudio e vídeo (celular, tablet ou um microfone ligado ao computador), giz de 

lousa.  
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Referência para vídeos de flash mobs 

Os dez melhores flash mobs já feitos. Galileu. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Re 

vista/Common/0,,EMI235996-17770,00-OS+DEZ+MELHORES+FLASH+MOBS+JA+FEITOS.html>. 

Acesso em: 27 nov. 2017. 

 

Flash mob: grupo de pessoas que, repentinamente, aglomeram-se em um espaço público, fazem uma performance ar-
tística e logo se dispersam. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Explorando a caminhada 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor inicia a aula perguntando aos alunos “Alguém aqui estuda em uma escola de 

dança?”, “Quem já assistiu a uma apresentação de dança, como balé e hip-hop?”, “Vocês sabem o que 

é uma coreografia? Já ouviram falar de um profissional chamado coreógrafo? O que ele faz?”. 

Após as respostas e os comentários dos alunos, o professor explica que 1) coreografia é um 

conjunto de movimentos e passos criados para compor uma dança, 2) começa pela marcação dos pas-

sos e pelo deslocamento do corpo no espaço e 3) o profissional que a cria é o coreógrafo. 

O professor esclarece que, para experimentar uma coreografia, eles vão brincar de Imite o 

mestre!. Explica a brincadeira: ele será o mestre; vai caminhar pela sala executando alguns movimen-

tos, e os alunos, em fila e em dupla, vão segui-lo, procurando imitar seus movimentos. Além de seguir 

o mestre e imitar seus movimentos, os alunos devem manter o ritmo com que ele movimenta-se; por 

isso é necessário o professor orientá-los a observar se os movimentos são rápidos ou lentos, se ele 

movimenta-se rapidamente ou devagar, por exemplo fazendo paradas ou não. 

Com os alunos organizados em círculo, o professor inicia uma conversa para serem expostas 

as facilidades e as dificuldades observadas durante o percurso “seguindo o mestre”, andando atrás 

dele, para ocupar o espaço e imitar seu ritmo. 

 

 

 

 

 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI235996-17770,00-OS+DEZ+MELHORES+FLASH+MOBS+JA+FEITOS.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI235996-17770,00-OS+DEZ+MELHORES+FLASH+MOBS+JA+FEITOS.html
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Com os alunos ainda em círculo, o professor explica que vai fazer mais dois movimentos para 

os alunos imitarem e menciona as indicações enquanto os faz: 

plano: joelhos e mãos no chão (baixo), corpo girando ao redor da cintura (médio) e corpo com os 

braços para o alto e na ponta dos pés (alto); 

sentido: braços à direita ou braços à esquerda; perna esquerda para o alto ou perna direita para o alto. 

Com voz alta, o professor instrui: andando para ocupar espaços vazios e sem trombar nos co-

legas, vocês vão seguir as indicações de plano e sentido que vou falar para ser executada uma sequên-

cia de movimentos: joelhos e mãos no chão, braços rodando ao redor da cintura, braços à direita, 

perna esquerda para o alto, perna direita para o alto, braços à esquerda, braços para o alto e ponta 

dos pés, joelhos no chão e braços ao redor das pernas. A sequência deve ser repetida até os alunos 

dominarem a execução dos movimentos. 

Após essa dinâmica, novamente o professor reúne os alunos em círculo e inicia uma conversa: 

“Quem se divertiu caminhando do jeito como experimentamos hoje?”, “Vocês sentiram alguma difi-

culdade? Qual?” e “Vocês acham que podemos criar uma dança a partir dos movimentos, do percurso 

e dos passos que criamos hoje?”. 

Explica que o importante desta aula é conseguirem perceber, de uma forma diferente, as pos-

sibilidades no espaço que ocupam, criar ritmo e movimento com o corpo neste espaço e vivenciar, de 

forma divertida, planos e sentidos, que caracterizam a dança. Em seguida, antecipa que, a partir desta 

dinâmica, na próxima aula, será criada uma coreografia e propõe que pensem em alguma música de 

que gostam para incluir nela. 

Aula 2 – Marcando os deslocamentos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Para iniciar, o professor pode exibir um dos vídeos do link indicado na seção Referência (sobre 

flash mob) e, em seguida, desenvolver uma conversa a respeito deste tipo de manifestação artística. 

Para introduzir a exibição, explica aos alunos o conteúdo a que eles assistirão (“Será que alguém aqui 

sabe o que flash mob? Quem sabe já viu algum? Já participou de algum? Onde aconteceu?” e “E quem 

não sabe, imagina que deve ser o quê?”). 

Em seguida, relembra aos alunos o que propôs na aula anterior: pensar em uma música de que 

gostam para ser usada na coreografia. Solicita, então, que pensem na música e considerem que ela 

será empregada na próxima vivência. 
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A criação do flash mob 

1º O professor vai riscar no chão do pátio um percurso previamente planejado, formando uma trilha. 

2º Os alunos vão percorrer a trilha, em fila e em dupla, seguindo o professor. 

3º O professor vai determinando o ritmo, os planos e o sentido do percurso, formando, assim, uma 

coreografia. 

4º A essa caminhada em forma de dança, com ritmos e movimentos determinados, o professor vai 

acrescentar uma música, escolhida dentre aquelas de que os alunos gostam. 

A coreografia deve ser repetida e ajustada até que esteja pronta para ser apresentada a outros 

alunos, durante o recreio, como um evento-surpresa, inesperado. 

Quando observar que estão prontos para dançar, o professor deve sentar-se com os alunos, 

em círculo, e perguntar quem ainda tem dificuldade, se estão felizes com a coreografia e se gostariam 

de apresentá-la. 

O professor deve explicar que a finalidade de um flash mob não é ser um espetáculo divulgado 

anteriormente, mas uma dança que começa de repente em um local qualquer, a fim de surpreender o 

público. Por isso, essa dança será apresentada no recreio com dia e horário marcados, mas sem que 

os outros alunos saibam. O sucesso do flash mob está justamente no “elemento surpresa”, por isso é 

importante manter segredo sobre sua realização. 

Para encerrar a aula, o professor repassa oralmente todo o processo de criação do flash mob: 

1º um percurso percorrido no pátio, um trajeto dançante; 

2º um percurso dançante, com a inclusão da música; 

3º coreografia executada com passos e movimentos. 

 

Aula 3 – Expressão, crítica e fruição 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Em dia e horário combinados com a direção, preferencialmente no recreio, o professor inicia 

a apresentação do flash mob. É fundamental os alunos entenderem que a entrada no pátio será de 

surpresa, inesperada, de modo que os outros não percebam de imediato do que se trata. Organizados 

em par e em fila, os “dançarinos” começam a ocupar o pátio e, quando a música começa, passam a 

repetir os passos ensaiados, realizando os movimentos e o ritmo aprendidos. Em seguida, convidam o 

público a participar. 
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O professor filma a apresentação do flash mob e posteriormente a exibe aos alunos. Durante 

a exibição, todos poderão fazer comentários a respeito da coreografia e da experiência sensorial. Dessa 

forma, os alunos terão a oportunidade de expressar-se, refletir e desenvolver uma postura crítica em 

relação aos movimentos executados e refletir sobre eles, ampliando a consciência corporal no espaço 

que ocupam, e fruir o resultado de todo seu empenho. 

Aferição de aprendizagem  

Na aferição da aprendizagem, devem-se considerar: 

• participação nas conversas (aulas 1, 2 e 3); 

• participação na brincadeira Imite o mestre! e na dinâmica com plano e sentido (aula 1), en-
volvimento na realização do flash mob percurso dançante (aula 2) e do flash mob no recreio 
(aula 3); 

• leitura de vídeo (aulas 2 e 3); 

• compreensão da proposta (escolha de música); 

• assimilação das noções de coreografia, plano e direção e flash mob.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos encontram-se em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. Relacione os planos aos movimentos: 

plano baixo  Encostar as mãos e os joelhos no chão. 

plano médio  Erguer os braços e a ponta dos pés. 

plano alto   Colocar os joelhos no chão e as mãos para o alto. 

2. O que é um flash mob? Como você se sentiu ao criar e apresentar com a turma um flash mob? 

 

Gabarito das questões 

1. plano baixo: encostar as mãos e os joelhos no chão; plano médio: colocar os joelhos no chão e as 
mãos para o alto e plano alto: erguer os braços e a ponta dos pés. 

2. Respostas pessoais. 

 


