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Brincando de dançar 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática convida a exercitar o processo de criação da dança por meio da ressig-

nificação de movimentos provenientes de brincadeiras infantis para a construção de uma coreografia 

coletiva. 

Objetivos de aprendizagem  

Esta sequência didática tem como objetivo desenvolver de forma lúdica movimentos de dança 

inspirados em movimentos presentes em brincadeiras infantis.  

Para isso, visa a explorar, na unidade temática dança, os seguintes objetos de conhecimento e 

as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da 

dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de sim-

bolizar e o repertório corporal. 

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. 

Recursos e materiais necessários 

Bexigas coloridas; papel sulfite; lápis de cor; aparelhos para gravar e exibir áudio e vídeo (celular, tablet 

ou um microfone ligado em computador). 

Referência 

Palavra Cantada. Disponível em: <http://palavracantada.com.br/musica/menina-moleca/>. Acesso 

em: 27 nov. 2017. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincando com bexigas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo, em espaço amplo e adequado à realização de movimentos. 

Introdução: (10 minutos) 

O professor leva os estudantes ao pátio da escola (ou outro local amplo que permita uma boa 

movimentação), organiza-os sentados em círculo e pergunta: “Quem gosta de brincar? E de dançar, 

quem gosta?”. O professor deixa os alunos responderem livremente e anuncia que realizarão uma 

brincadeira. 

Com os alunos ainda sentados, o professor explica que cada um receberá uma bexiga para 

participar da brincadeira. Com a ajuda do professor, cada um deve encher a sua bexiga, dando um nó 

ao final para que ela permaneça cheia. O professor pergunta aos estudantes quais brincadeiras conhe-

cem com bexigas e se imaginam do que vão brincar. 

Atividade: Brincando com bexigas (20 minutos) 

O professor dará as seguintes orientações: 

1ª etapa Fiquem todos em pé. Quando eu ligar a música, vocês vão andar e se movimentar ao ritmo 

da música, jogando a bexiga para cima e procurando mantê-la no ar batendo nela com a palma das 

mãos. Vocês não podem deixá-la cair no chão. Ao ouvir a música, pensem em como ela faz vocês se 

sentirem antes de começar os movimentos. Movam-se, então, de acordo com o que a música faz vocês 

sentirem: vontade de andar rapidamente, vagarosamente, na ponta dos pés, agachados, girar, pular, 

etc. Quando eu pausar a música, vocês devem parar no lugar e segurar a bexiga com as mãos. 

2ª etapa Quando eu ligar a música, vocês vão andar ao ritmo da música, segurando a bexiga com as 

duas mãos sem soltá-la. Quando eu pausar a música, vocês devem parar de se movimentar e segurá- 

-la entre as pernas. 

3ª etapa Quando eu ligar a música, cada um deve procurar um par e segurar as duas bexigas com a 

barriga, deslocando-se pelo espaço ao ritmo da música. Prestem bastante atenção aos movimentos do 

colega para que as bexigas que estarão entre vocês não caiam. 

A canção sugerida para esta atividade é “Menina moleca”, da dupla Palavra Cantada (ver seção 

Referência). Pode ser escolhida outra música desde que possibilite a imitação, o movimento e a brin-

cadeira. 
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Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Encerrada a brincadeira, o professor orienta os estudantes a sentarem-se novamente em cír-

culo e desenvolve uma conversa sobre a vivência: “Quem gostou de brincar? E de dançar?”, “Podemos 

brincar e dançar ao mesmo tempo?”, “Nesta brincadeira, movimentamos quais partes do corpo?” e 

“Quem se lembra de outra brincadeira em que também se movimenta o corpo?”. 

Aula 2 – Brincadeira ou dança? 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em pátio ou sala de aula com as carteiras organizadas para que possam realizar movimentos. 

Sugestão: se possível, realize os movimentos da atividade junto aos alunos para que todos possam se sentir encoraja-

dos a participar. 

Introdução: Escrevendo o nome de brincadeiras (10 minutos) 

O professor refaz a pergunta com a qual encerrou a aula anterior: “Quem se lembra de alguma 

brincadeira em que também se movimenta o corpo?”. Propõe aos estudantes que digam algumas brin-

cadeiras em que é preciso movimentar o corpo e registra o nome delas na lousa ou em uma folha de 

papel, caso esteja em outro ambiente. Com o nome de cada brincadeira registrado, o professor repassa 

cada uma delas: vai perguntando como cada uma é realizada e enfatizando os movimentos que nela 

realizam-se. Nesse primeiro levantamento, não é necessário que os estudantes descrevam minuciosa-

mente as regras das brincadeiras. O objetivo é que analisem como elas ocorrem para extrair os movi-

mentos que se realizam nelas. Por exemplo: 

Amarelinha: É realizada sobre um percurso desenhado no chão de casas numeradas de 1 a 10, 

mais uma de partida e uma de chegada. A brincadeira consiste em jogar, primeiramente, uma 

pedrinha na casa 1 e realizar o percurso pulando com um pé só de uma casa à outra, sem pisar 

na casa em que está a pedra. Ao terminar o percurso, pega-se a pedra e reinicia-se jogando-a 

agora na próxima casa. O percurso é refeito até que se chegue à casa 10. Os movimentos en-

volvidos são: pulo para a frente e para o lado, agachamento para pegar a pedra e giro quando 

se chega ao final do percurso.  

O professor deve escrever ao lado de cada brincadeira os movimentos citados pelos estudan-

tes.  
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Atividade: Movimentos das brincadeiras (25 minutos) 

Terminada a lista, o professor vai propor aos estudantes que tentem reproduzir os movimen-

tos de cada brincadeira, como se estivessem dançando. Para isso, o professor indica qual é o movi-

mento na lousa ou nomeia-o em voz alta e os estudantes executam cada um deles. 

Após essa primeira experimentação, podem ser acrescentadas algumas variações aos movi-

mentos, que devem ser orientadas pelo professor durante a sua execução. Por exemplo: 

• Repetir alguns movimentos mais de uma vez e outros uma vez só; 

• Mudar a direção dos deslocamentos: indo para a frente, para trás, para os lados, em dia-
gonal; 

• Alternar a velocidade dos movimentos entre lento, moderado e rápido; 

• Modificar o plano em que esses movimentos ocorrem: se eles são realizados com os pés e 
as mãos mais próximos do chão, como no agachamento, ou com as mãos para o alto e na 
ponta dos pés, como no salto. 

Enquanto os estudantes executam os movimentos, o professor pode filmá-los para que visua-

lizem na próxima aula. 

Encerramento (5 minutos) 

Ao encerrar essa experimentação de movimentos criados com base nas brincadeiras sugeridas 

pelos estudantes, o professor pede que voltem para a sala de aula, caso estejam em outro ambiente, 

e se sentem novamente. Então, pergunta se acham que seria possível inventar uma dança com os 

movimentos que fizeram nesta aula. Partindo dessa ideia, incentiva-os a imaginar como esses movi-

mentos poderiam ser organizados para compor uma dança e diz que esse será o assunto da próxima 

aula. 

Sugestão 
A disciplina Educação Física poderia trabalhar com Arte para tratar equilíbrio, lateralidade e coordenação motora, habi-
lidades fundamentais tanto em brincadeiras e jogos quanto em dança. 
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Aula 3 – Criando uma coreografia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: sala de aula com as carteiras organizadas para que possam realizar movimentos. 

Introdução: (5 minutos) 

Com os estudantes organizados em semicírculo, o professor inicia a aula perguntando o que 

se lembram da aula anterior, como foram as dinâmicas e os movimentos que executaram. Em seguida, 

explica que nesta aula realizarão uma mistura criativa. Eles vão retomar os movimentos da aula ante-

rior com a intenção de compor uma coreografia coletivamente. O professor explica, então, o conceito 

de coreografia. Uma explicação possível é: movimentos organizados intencionalmente para compor 

uma dança. 

Atividade: Compondo a coreografia (30 minutos) 

Caso a atividade da aula anterior tenha sido gravada em vídeo, o professor exibe a gravação 

aos estudantes e solicita que prestem bastante atenção aos movimentos que foram feitos. Se não 

houver vídeo, o professor pede aos alunos que falem de quais movimentos se lembram e, se possível, 

que os demonstrem brevemente. Em seguida, o professor vai combinar com os estudantes alguns sím-

bolos para representar os movimentos e desenhá-los na lousa. Por exemplo, um salto pode ser repre-

sentado por uma seta indicada para cima, um agachamento por uma seta indicada para baixo, um giro 

por um círculo. Esses símbolos devem ser utilizados para representar a sequência dos movimentos que 

serão utilizados na composição da coreografia. 

Deve ser escolhida uma música com a turma para definir o ritmo em que serão executados os 

movimentos. É importante que os estudantes ouçam a música várias vezes, com atenção, para decidir 

o ritmo dos movimentos. 

Assim que encaixarem os movimentos no ritmo da música, a coreografia estará pronta. Será 

preciso ensaiar muitas vezes para assimilarem bem a sequência dos movimentos. Não é necessário 

que a coreografia dure a música inteira. Ela pode ser composta de uma sequência de poucos movi-

mentos e durar um tempo curto, ou ser repetida várias vezes durante a música. 

Outra possibilidade é dividir a turma em grupos e designar uma sequência de movimentos para 

cada grupo. Assim cada um ficará responsável apenas por uma parte da música. Durante a apresenta-

ção, cada grupo entrará conforme sua vez na sequência da música. 

Encerramento: (5 minutos) 

Antes de encerrar a aula, o professor deve repassar todos os movimentos com a turma e veri-

ficar se ainda há alguma dúvida. Os estudantes devem dar um nome à coreografia e combinar a apre-

sentação, que acontecerá em um local aberto na escola. 
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Aula 4 – Execução e apresentação da coreografia 

Duração: uma aula de 40 minutos 

O professor marca com a direção da escola uma data e local para a turma apresentar a coreo-

grafia, que pode ser na hora do recreio ou da entrada, de maneira informal e divertida. Antes da apre-

sentação, o professor faz algumas atividades de aquecimento, relembrando os movimentos das brin-

cadeiras. O professor deve transmitir aos estudantes a importância de levar a dança ao público de 

forma divertida e enfatizar que erros podem fazer parte do processo. 

Durante a apresentação, o professor pode contar brevemente como foi o processo da monta-

gem da coreografia à plateia, que poderá ser composta pelas outras turmas, professores e demais 

funcionários da escola. Pode, inclusive, mostrar como foi construída a coreografia com a utilização de 

símbolos combinados entre os estudantes. A apresentação deve ocorrer conforme tiver sido ensaiada: 

se cada grupo ensaiou com uma música diferente, as músicas devem ser preparadas de antemão na 

sequência em que as coreografias serão apresentadas. Caso os estudantes apresentem as coreografias 

para a mesma música, ela deve ser providenciada e todos devem ficar muito atentos para seu mo-

mento de entrada e saída de palco. 

Após a dança, o professor organiza uma conversa com os estudantes sobre todas as etapas do 

processo criativo da coreografia: a execução das brincadeiras, a criação dos movimentos, a montagem 

coletiva da coreografia, os ensaios e a experiência da apresentação. 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser realizada durante todo o processo de experimentação, 

criação e produção de movimentos. O professor pode fazer, ao longo desse percurso, algumas anota-

ções observando os seguintes itens em relação a cada estudante: 

• Colaboração no momento das sugestões das brincadeiras; 

• Atenção aos movimentos executados; 

• Participação nas atividades individuais e coletivas; 

• Colaboração e empenho na construção da coreografia.  
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Questões para auxiliar na aferição 

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

1. Assinale as partes do corpo que você mais movimentou na dança coletiva: 

 

a)   Cabeça e pescoço. 

 

b)   Mãos e braços 

 

c)   Pernas e pés. 

 

d)   Tronco.  

2. Desenhe, com lápis de cor, cinco movimentos que você fez na dança coletiva. Se quiser, faça tam-
bém o símbolo que representa cada um deles. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal.  

Os estudantes podem mencionar outra combinação de partes do corpo que movimentaram mais. 
O importante desta questão é avaliar se os estudantes perceberam como foi o movimento de seu 
corpo. 

2. Resposta pessoal. 

 

 


