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Como a dança faz parte dos conteúdos estruturantes das 

aulas de Educação Física e como nos últimos tempos vem se 

percebendo a necessidade de desenvolver atividades que 

possam contribuir no desenvolvimento físico e emocional 

dos alunos oportunizando–os a pensar, refletir e agir no 

contexto em que vivem. E este estudo vem ao encontro da 

necessidade do aluno de se perceber e descobrir seu 

potencial, novos valores, melhorar a auto-estima. O grande 

desafio será propor reflexões, novas formas de trabalhar a 

dança dentro deste contexto mais humanizado. Utilizar a 

dança dentro da pedagogia crítico-superadora que preconiza 

a ideia do aluno superando seus limites, transpondo os 

preconceitos por meio da corporalidade, entender que o feio 

e o bonito não existem, que o importante é o 

reconhecimento de si mesmo e do respeito ao outro. No seu 

trato pedagógico a abordagem crítico–superadora pode 

possibilitar o aluno a satisfazer essas necessidades, tendo um 

olhar crítico e mais humanizado para a compreensão, 

redefinição e reinterpretação dos conhecimentos construídos 

historicamente. Este trabalho se justifica como parte da 

minha formação no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE). Espero contribuir com outros colegas e 

também com a Educação Física. 
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 APRESENTAÇÃO 

Este material faz parte da Produção Didático-Pedagógica como resultado do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), elaborado como capacitação 

continuada aos professores da Rede Pública de Ensino Fundamental e Médio do 

Estado do Paraná. 

Foi elaborado no segundo semestre do ano de 2014 em parceria com a UEM 

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Educação Física sob 

orientação da Professora Drª. Ieda Parra Barbosa Rinaldi. 

Trata-se da Produção Didático – Pedagógica, cujo título é “A dança na 

educação física escolar: uma experiência com a Abordagem Crítico – Superadora”. 

O objetivo desta produção é oferecer subsídios metodológicos e práticas para 

o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica que será implementado, 

no período do primeiro semestre do ano de 2015, para os alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Estadual Jardim Universitário Ensino Fundamental 

do Município de Goioerê. 

Com a dança, pretende-se criar um ambiente de concentração, de reflexão, 

compreensão, diversão, nas mais diferentes situações para que ocorra o melhor 

entendimento para os alunos envolvidos. Como em toda escola, nesta não é 

diferente, passa por momentos de dificuldades, pois encontram-se em uma 

sociedade cuja perda de noções de valores se agrava a cada dia, provocando 

situações de difícil elaboração entre os alunos, professores e funcionários.  Muitos 

são os fatores que influenciam na vida escolar e na mudança visual que está 



 

acontecendo. Os problemas estão cada vez mais presentes e se apresentam de 

formas diferentes e com grau de dificuldade que a própria sociedade impõe. É 

rotineiro presenciar cenas de violência familiar, violência social, e os alunos estão 

expostos a muitos tipos de preconceitos como uso de drogas, marginalização, 

discriminação racial, religiosa e outros, pois esta escola se encontra localizada em 

um bairro de periferia. Além do mais, a falta de respeito consigo mesmo e com o 

outro, a individualização, o abandono, fazem parte do cotidiano destes alunos. Como 

a dança se apresenta com objetivos de transformação e faz parte dos Conteúdos 

Estruturantes da Educação Física, este conteúdo foi pensado como ferramenta de 

transformação do movimento que hora se apresenta desestruturado em confiança, 

equilíbrio tanto físico como emocional. 

É preciso que os alunos percebam que viver em uma sociedade saudável é o 

que se almeja que o feio e o bonito não existem, mas que se faz necessário 

perceber o mais importante que é a dignidade e a humanização. 

Quando se produz uma coreografia, a tendência é estar em equipe e o 

trabalho de equipe aumenta a confiança em si mesmo e no companheiro, é preciso 

oportunizar os alunos a ter sonhos, acreditar que toda situação pode ser revertida 

para o melhor, que possam acreditar na vida e ter esperança, perceber que o mundo 

a sua volta, sob um olhar mais crítico e cuidadoso pode ser transformado, não ficar 

na mesmice da sociedade estagnada que vive, sentirem que eles podem ser 

agentes de transformação da própria história. 

Sabemos das dificuldades que temos ao desenvolver um trabalho com a 

dança, pois muitas vezes esbarramos em obstáculos como a família, a timidez, o 

medo, mas precisamos oferecer aos nossos alunos a chance de liberar a sua 

criatividade e a confiança em si mesmo. Se for necessário, devemos recomeçar 

várias vezes, desbravar o desconhecido, buscar os ideais junto com os alunos, 

oportunizando a todos experiências que promovam a emancipação. 

 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A DANÇA NA ESCOLA  

A dança na escola oferece oportunidade aos alunos a uma diversificação de 

atividades que contemplam a pluralidade cultural, pois por meio dela podemos 



 

desenvolver diferentes movimentos corporais que permitem que os alunos 

reconheçam seu próprio corpo e desenvolvam capacidades criativas, sentimentos de 

coletividade, superação, valorização da ética, organização dos próprios conflitos 

internos e externos. 

A dança permite uma experiência com várias dimensões da cultura social, 

que é feita de contradição e padronização, pode ainda ser definida por meio de uso 

e costumes, suas tradições, da música, pois ela nos oportuniza diferentes olhares de 

mundo. Possibilitar os alunos a interpretar e enxergar o próprio corpo e do outro 

como sendo único e potencializar e perceber o que é bom ou ruim, o que é feio ou 

bonito, saudável e o que não é bom, compreender o funcionamento do seu corpo, 

torna-o livre de amarras, que muitas vezes o prendem como a timidez, a vergonha, o 

medo e possa liberar movimentos corporais que são de sua própria natureza. 

A dança, nas mais diversas formas de manifestação, seja cultural ou social , é 

a forma de comunicação entre o corpo e o mundo, o eu e o outro, a mais pura forma 

de humanização.  

Um fator de significativa importância no desenvolvimento dos alunos e que 

está diretamente ligado às aulas de Educação Física relaciona-se ao conceito de 

Cultura Corporal de Movimento, que segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

pode ser definida da seguinte maneira:  

O ser humano, desde suas origens, produziu cultura. 

Sua história é uma história de cultura, na medida em 

que tudo o que faz está inserido num contexto 

cultural, produzindo e reproduzindo cultura. O 

conceito de cultura é aqui entendido, 

simultaneamente, como produto da sociedade e como 

processo dinâmico que vai constituindo e 

transformando a coletividade à qual os indivíduos 

pertencem, antecedendo-os e transcendendo-os. [...] 

(BRASIL, 1998, p.26 e 27 ). 

Diversos estudos indicam que a dança é entendida como uma forma de 

comunicação que define as ideias por meio do corpo como as emoções, sentimentos 

e valores, podendo ser apenas de um sujeito, como também de um grupo social, por 

meio de gestos. 

Com esta perspectiva da humanização, de descoberta e utilização de valores 

a dança é utilizada, como elemento constituinte da cultura corporal e faz parte dos 

Conteúdos Estruturantes da Educação Física escolar. Podendo utilizar as aulas de 

Educação Física para se trabalhar este conteúdo, como forma de expressão 



 

corporal, naturalmente, pois o ser humano é natureza e ainda favorecer o 

surgimento de novos movimentos, a partir daqueles construídos culturalmente. 

 Verderi (2000, p. 34) escreve sobre a dança, nas aulas de Educação Física e 

destaca que:  

A Dança na escola, associada à Educação Física, deverá ter um 

papel fundamental enquanto atividade pedagógica e despertar no 

alunado uma relação concreta sujeito-mundo. Deverá propiciar 

atividades geradoras de ação e compreensão, favorecendo a 

estimulação para ação e decisão no desenrolar das mesmas, e 

também reflexão sobre os resultados de suas ações, para assim, 

poder modificá-las defronte a algumas dificuldades que possam 

aparecer e através dessas mesmas atividades, reforçar a auto-

estima, a auto-imagem, a autoconfiança e o auto-conceito. O 

professor não deve ensinar o aluno como se deve dançar, mas sim 

favorecer a aprendizagem. Não deve demonstrar os movimentos, 

mas sim criar condições para que o aluno se movimente. Aqui, a 

dança não tem regras, não tem certo, não tem errado.  

 

Segundo Verderi (2000, p. 35) através das atividades da dança, se deseja 

que “a criança evolua quanto ao domínio de seu corpo, desenvolvendo e 

melhorando suas possibilidades de movimentação, descobrindo novos espaços, 

formas, superação de suas limitações e condições para enfrentar novos desafios em 

relação aos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos”. O grande número de 

atividades que a dança possibilita deve permitir o máximo de integração com os 

processos de ensino-aprendizagem a fim de atender aos objetivos gerais propostos, 

criando oportunidades para a criança se expressar, se mover, ser criativa, 

espontânea e conviver com os colegas e consigo mesmo. 

BARRETO (2005, p.116) afirma que, “os PCNs inserem a dança na área de 

Educação Física, no bloco das atividades rítmicas e expressivas, considerando–a 

uma manifestação da cultura corporal, que tem como característica as intenções de 

comunicação e de expressão, por meio de gestos e estímulos sonoros.” 

Sendo assim, com a obrigatoriedade da dança nas aulas de Educação Física, 

percebeu-se maior interesse por parte dos professores em introduzir a dança nas 

aulas de Educação Física. Mas nem sempre foi assim, apesar do Brasil ser um país 

fortemente cultural e dançante possuindo uma diversidade étnica e, ser riquíssimo 

em manifestações culturais, o aluno ao chegar à escola se intimida na presença dos 

demais colegas e se torna resistente em produzir o que pode nas aulas. 



 

Ainda, segundo os PCNs (1996), pretende-se que a escola forme cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, que manifestem seus valores de dignidade e 

responsabilidade na comunidade que está inserido, cabendo a escola a parte de 

desenvolver as capacidades físicas, afetivas e cognitivas do aluno para que este se 

humanize e se torne um ser como um todo.  

Desenvolver um conhecimento ajustado em si mesmo e o 

sentimento de confiança em suas capacidades afetiva física 

cognitiva ética, estética, de inter-relação pessoal e de 

inserção social para agir com perseverança na busca do 

conhecimento e no exercício da cidadania. Utilizar – se de 

diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e 

corporal – como meio para expressar e comunicar suas 

idéias, interpretar e usufruir das produções de cultura. 

Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando 

hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos de 

qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação 

à sua saúde e à saúde coletiva (BRASIL, 1996, p.4). 

O professor deve preparar o aluno para vida toda, não somente para o 

momento da aula, o aluno deverá sim, durante estas aulas, adquirir o próprio 

autoconhecimento e pertencimento. “Mais uma vez recomendamos que nossas 

ações sejam realizadas em grupo, pois acreditamos que o autoconhecimento não 

deve ser conquistado no isolamento, mas na relação com o mundo e com os nossos 

semelhantes”. (BERTAZZO, 2004, p.35). 

A educação corporal por meio da dança possibilita o desenvolvimento da 

capacidade perceptiva, que permitirá o aluno agir sobre o meio que vive e adaptar-

se a ele de maneira crítica e saudável,uma vez que desenvolvendo seu próprio 

conhecimento, terá percepção do que é bom e do que não lhe convém. 

Entendendo melhor, o trabalho com a dança gera consciência corporal, o 

aluno se torna mais crítico e passa a compreender o que acontece consigo e ao que 

está ao seu entorno, se torna mais espontâneo, consegue expressar seus desejos, 

desenvolve a criatividade, expõe os sentimentos por meio do movimento, consegue 

interagir no contexto histórico, social e cultural. 

Para Bertazzo (2004, p.31), “é importante desenvolver o imaginário do 

adolescente”. Nos últimos tempos têm-se a impressão que os adolescentes pararam 

de sonhar, o futuro não é importante nesta idade, para isso, é necessário que a 

escola vislumbre novas perspectivas de vida em um processo de formação que lhes 

mostre um futuro mais digno, e melhor.  



 

Necessitamos ampliar nossa visão, pois, se atermos somente as técnicas 

estaremos perdendo importante aspectos da dança como: a criatividade e a 

expressividade , pois, de acordo com Fiamoncini (2003, p. 62) “o ser humano não é 

movido apenas pelo pensamento, mas também pela sensibilidade, pelo que 

experimenta e vive, aprendendo através de suas manifestações, do seu expressar 

espontâneo”. 

Segundo Barbosa (2011), a dança na escola depende das atitudes tomadas 

pelo professor, precisa ser compreendida, transformada, se necessário, deve ser 

levado com seriedade como forma de expressão corporal, de criatividade dos 

alunos. O professor durante o processo educacional deve ser o mediador do 

conhecimento deve estimular e ter atitudes positivas para que seus alunos sintam 

prazer em realizar o conteúdo proposto pelo professor. 

Dotados de aprofundamento teórico para subsidiar as aulas, os professores 

poderão perceber na dança a superação de todos os preconceitos, as inquietações 

que surgirem entre os alunos serão superadas com o domínio do professor, ainda 

mais se este utilizar-se da abordagem crítico-superadora, que figura entre as 

metodologias que mais apóia a transformação, a mudança, a criatividade e 

superação de si mesmo. A dança oportuniza o aluno a despertar suas 

potencialidades, permite o desenvolvimento da criação e imaginação. Para que 

ocorra de fato essa mudança e possamos perceber a criatividade do aluno é 

necessário: 

- Estruturar de forma contextualizada, engajada na realidade, nas necessidades 

básicas e interesse do grupo participante. 

- Estar pautada na metodologia, que permita a participação efetiva do aluno, 

adquirindo conhecimentos para si e para o grupo. 

- O professor deverá diversificar e tornar atraentes as atividades, bem como seus 

movimentos corporais permitindo uma experiência prazerosa e sem preconceitos 

para os alunos. 

O universo da dança é muito amplo, deve então o professor oportunizar os 

alunos explorarem e executarem diversos movimentos e deixar que criem sua 

corporalidade de maneira significativa, e deixem fluir o máximo de gosto pela dança, 

devem ser ouvidos, aceitos e compreendidos, levando em conta sempre que o 

professor deve oferecer o melhor para seus alunos.  

 



 

DANÇA E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A Dança é um rico conteúdo a ser ensinada nas aulas de Educação Física, através 

dela permitimos aos alunos expressar seus desejos, expectativas e necessidades. 

Dançar é movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, é 

comunicar-      se consigo mesmo, é desfrutar, liberar-se... 

Convidar para dançar é animar, quebrar preconceitos, medos, 

vergonhas... O movimento é comunicação; comunicar uma 

mensagem é utilizar uma linguagem. A linguagem corporal, o 

movimento é o instrumento dessa linguagem. Para enviar essa 

mensagem, não se requer nenhuma condição, nem idade, nem 

sexo, todos os indivíduos aceitarão, com ilusão e interesse, o 

gesto da comunicação corporal (MARQUES, 1999 p. 54). 

Em 1997, a Dança foi incluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

ganhando assim reconhecimento como forma de conhecimento a ser ensinado na 

escola, tanto na área de Educação Física quanto de Artes. Sendo assim, este 

conhecimento deve ser contextualizado e ensinado. Cabe do mesmo modo as 

profissionais de Educação Física proporcionar vivências, possibilidades, conteúdos, 

agregando objetivos às suas aulas, para que o sistema regular não fique só no 

papel. 

[...] Observa-se uma grande ausência de discussões sobre a 

Dança, um dos conteúdos da Educação Física escolar a ser 

desenvolvido no espaço escolar. Este é um dos motivos para 

delimitar este estudo ao conteúdo da Dança. Da mesma forma, 

evidenciamos que a Dança é descontextualizada da cultura, e 

consequentemente marginalizada no currículo escolar, sendo 

apenas realizada mediante eventos extracurriculares. 

(SBORQUIA; GALLARDO 2006, p.96) 

Por onde formos vemos que a dança faz parte da rotina das pessoas, pode 

ser em grandes cidades ou em áreas rurais, todos os lugares têm danças, cada uma 

com seu tipo de musicas e diferentes tipos de estilo, sejam estas coletivas, 

individuais ou em pares, o que a leva a fazer parte da vida dos alunos que trazem 

muitas vezes essa manifestação de arte para o cotidiano escolar. Sendo assim a 

dança deve ser vista como uma proposta educativa, a ser ensinada com criatividade, 

expressão e comunicação realizando relações com cotidiano de nossos alunos, 

tendo para eles sentido e significado.  

A dança oportuniza os profissionais de Educação Física, várias formas a 

serem trabalhadas, mas o profissional  deve  evitar que nossos alunos apenas 



 

reproduzam o que a mídia mostra sem obter sentido para sua vida, pois assim o 

sentido de ensinar a dança se perde .  

O trabalho da Dança Educacional, quando preocupado em 

deixar fluir dos educandos suas emoções, seus anseios e 

desejos, através dos movimentos que não necessariamente 

envolvam a técnica, permitirão que o sujeito se revele e 

desperte para o mundo, numa relação consigo e com os 

outros, de forma consciente. (RANGEL, 2002, p.56) 

Para Barreto (2004), o educador é também artista, sendo assim é um mestre 

que permite ao educando ser ele mesmo, e desenhar seu próprio caminho, 

caminhando nele e construindo-se como características, sentimentos e ideias 

próprias com isso conseguem se conhecer, comunicar-se e expressar-se de forma 

única, individual.  Para a autora: [...] A Dança na escola, deve oportunizar o 

autoconhecimento, estimular vivências da corporeidade, oportunizar relações 

estéticas com os demais e com o mundo, estimular a expressão dos alunos, 

possibilitar a comunicação não verbal e os diálogos corporais, sensibilizar os alunos 

a contribuírem na construção de uma educação estética, de modo a favorecer 

relações mais equilibradas e harmoniosas diante do mundo (BARRETO, 2004. P. 

79). 

Segundo Sborquia e Gallardo (2006), a Dança na Educação institucionalizada 

raramente é manifestada. Nas aulas de Educação Física manifesta-se apenas como 

preparação para apresentações em eventos da escola. A escola é sem dúvida um 

local apropriado para o ensino da Dança com qualidade, profundidade, 

compromisso, amplitude e responsabilidade, para que isso aconteça e, enquanto ela 

existir a Dança não poderá mais continuar sendo sinônimo de ―”festinha de fim de 

ano” (Marques, 1997). 

Dessa forma, a Dança na escola deve assumir seu papel, não podendo ser 

negado enquanto construtora de conhecimento. Ela pode ser uma ferramenta 

preciosa para o professor enquanto gestor de conhecimento. 

Enfim, acredito que os processos educacionais hoje devam dar 

mais ênfase e incentivo à formação de uma rede de 

informações multifacetadas que ensine a intersecção entre os 

mundos vividos, percebidos e imaginados dos alunos e alunas; 

além de suas conexões como os processos criativos e 

interpretativos da Dança, formando, assim, uma imensa rede 

de saberes. (MARQUES, 1998, p.77)  



 

A Dança tem como objetivo o desenvolvimento integral do aluno e deve ser 

ensinada na escola, direcionada ao contexto em que se insere enquanto 

conhecimento, artístico-cultural, social e educacional.  

Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte – em 

suas múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 

interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e 

compreender em sua dimensão sócia histórica. (BRASIL, 2000, p. 57). 

Por meio da dança é possível exteriorizar ideias e emoções, possibilitando no 

seu ensino discutir e problematizar a sua pluralidade cultural, fazendo relação com 

diferentes contextos. Na escola é possível utilizar todos os movimentos que fazem 

parte da construção da Dança sendo estes, de expressão, comunicação, sentimento 

e emoção, valorizando a sua riqueza enquanto patrimônio social e conteúdo 

estruturante da Educação Física Escolar. 

Ao pensar na Dança e Educação, não devemos nos preocupar com a dança 

estereotipada, que prioriza a técnica de movimentos, e não respeita a 

individualidade e o limite dos alunos. 

 A escola frequentemente tem representado uma camisa de 

força para a arte a ponto de transformá-la em processos 

vazios, repetitivos, enfadonhos, que se convertem 

exclusivamente em técnicas, atividades curriculares, festas de 

fim de ano. Será esta a sina da educação? (MARQUES, 2007, 

p.45). 

Dessa forma, é necessária que esteja à frente uma Educação Física, que 

contemple a Dança possibilitando contribuir na totalidade do indivíduo e não se 

resuma apenas apresentações em datas comemorativas. 

De acordo com Laban (1990), a dança quando ensinada no contexto escolar, 

tem o objetivo de auxiliar o desenvolvimento corporal, em sua totalidade. Entende-se 

que o seu ensino envolve muitos elementos que podem ser desenvolvidos dentro e 

fora da escola como forma significativa de conhecimento para formação do ser 

humano é que se compreende a necessidade de ensiná-la nas aulas de Educação 

Física. Portanto, o professor não deve ignorar o papel social, cultual e político do 

corpo em nossa sociedade, ou seja, não pode ignorar a dança. A dança pode se 

manifestar por meio das linguagens de diferentes culturas, que se compõem em 

diferentes contextos ressaltando assim o valor desse conteúdo permitindo ao aluno 



 

conhecer esse patrimônio que faz parte da sua cultura levando-o a criar, recriar e 

entender seus movimentos. 

 

METODOLOGIA  

Esta unidade didática objetiva ajudar na conscientização dos alunos acerca 

da importância em desenvolver a cordialidade, a gentileza, o respeito, e intensificar a 

dignidade humana por intermédio da dança no seu dia a dia, diante da constatação 

da relação dos saberes dançantes com os saberes da vida cotidiana, transformando 

a teorização em algo prático e vivo dentro da escola. Assim cabe ao professor estar 

atento às atividades, procurando proporcionar a participação do aluno e verificando 

a melhor forma para que a dança se torne prazerosa, além de promover a 

construção de uma rica experiência corporal e expressão de movimentos. 

Essa unidade se caracteriza como pesquisa de campo, de cunho qualitativo. 

Lakatos e Marconi (1991, p.186) afirmam que a pesquisa de campo tem como 

finalidade “[...] conseguir informações e/ ou conhecimento a respeito de um 

problema , para o qual se procura uma resposta , ou cerca de uma hipótese , que se 

queira comprovar, ou ainda , descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.” 

O estudo acontecerá por meio da aplicação de 32 horas aulas divididas em 

encontros. A aplicação dos encontros será direcionada aos alunos devidamente 

matriculados e freqüentadores do oitavo ano do Ensino fundamental da Escola 

Estadual Jardim Universitário do Município de Goioerê por meio de aulas teóricas e 

práticas. 

Durante a realização da Unidade Didática faremos uso do método da 

abordagem crítico-superadora por satisfazer todas as necessidades que os alunos 

da escola precisam. Esta abordagem sugere meios didático-pedagógicos que 

viabilizam por sugerir que o aluno poderá superar suas deficiências tornando-se 

críticos e fazendo auto–análise de si mesmo. Utilizaremos uma variedade de 

métodos e de materiais, dentre eles, perguntas e respostas, palestras, vídeos, 

análises e discussão de vídeos e de textos, faremos uso de data show, tv pendrive, 

experiências corporais diversas. Ao final das atividades finalizaremos com 

apresentação de uma coreografia e apresentação de cartazes produzidos por eles 

mesmos, a com todos os alunos da escola com intenção de despertar o interesse 



 

dos demais alunos pela dança, e pelo hábito do respeito e valorização humana 

consigo mesmo e com os outros.  

 

 Estratégia de ação 

Encontros horas/aula Objetivos Material utilizado Desenvolvimento da 

aula 

1º encontro 1 h/aula Socialização dos 

alunos 

Rádio, CD, 

papel sulfite 

Dinâmicas de 

socialização 

2º encontro 2 h/aulas Despertar o 

interesse pelo 

Projeto Didático-

Pedagógico 

Sala de aula, 

data show, 

bolinha de tênis 

de campo, 

barbante. 

Apresentar o Projeto 

Didático-Pedagógico. 

Dinâmica de 

socialização 

3º encontro 2h/aulas Despertar nos 

alunos a 

importância dos 

valores no dia a 

dia. 

 Tecido de TNT  

e cola. 

Confecção de painel 

de valores e dança. 

4 º encontro 4 h/aulas Analisar o 

conhecimento 

prévio do aluno 

sobre valores e 

dança. 

Papel sulfite Questionário, texto 

sobre valores. 

5º encontro 4 h/ aulas Despertar o 

interesse sobre 

valores 

humanos 

Ainda combinar 

com palestrante 

Palestra com todos 

alunos da escola 

sobre valores 

humanos. Roda de 

conversa. 

6º encontro 4 h/ aulas Possibilitar aos 

alunos 

entenderem que 

pode haver 

transformação 

nas condutas 

por meio da 

dança 

Data show,, sala 

de multimídia. 

Filme:“VEM 

DANÇAR”; roda de 

discussão. 

7º encontro 1 h/ aula  Papel sulfite Texto sobre a 

História da Dança. 

Conversação 

8 encontro 2 h/ aulas  Garantir aos 

alunos o direito 

de  expressar 

Cd,,rádio, 

balões. 

Aula de expressão 

corporal, com 

dinâmicas, atividades 



 

sua criatividade. recreativas. 

9º encontro 2 h / aulas Oportunizar os 

alunos a mostrar 

o gosto pela 

música e pela 

dança. 

Computador, 

internet. 

Pesquisa e gravação 

CD da música 

escolhida para 

apresentação final 

10º encontro 3 h/aulas  Trabalhar com a 

improvisação 

dirigida e 

espontânea. 

Promover 

vivências na 

criação de 

coreografias. 

Aparelho de 

som, cd, sala de 

aula. 

Iniciar os primeiros 

contatos com a 

coreografia, 

disponibilizando o 

conhecimento de 

cada aluno. 

11º encontro  3 h/aulas Contribuir com o 

desenvolvimento 

da expressão e 

expressividade 

dos sentimentos, 

valorizando a 

criatividade, 

capacidade 

expressiva e 

espontânea do 

aluno, 

favorecendo a 

construção da 

cidadania e o 

reconhecimento 

das 

interrelações 

pessoais e o 

reconhecimento 

da corporeidade 

Local adequado 

para os ensaios, 

aparelho de 

som, cd. 

Ensaiar a coreografia 

da dança escolhida 

para apresentação 

final do projeto da 

Produção Didática. 

12º encontro 4 h/ aulas Oportunizar os 

demais alunos 

da escola a 

participarem do 

feedback da 

Produção –

Didática. 

Cartolinas, 

colas, pincéis, 

figurino p/ 

dança, cd data 

show rádio. 

Apresentação de 

cartazes pelo pátio 

da escola e 

apresentação final da 

coreografia 

produzida por eles. 

Total  32 h/aulas    

 

 



 

 

 

 

 

 

Proposta de exercício 

 

Desenvolvimento – Utilizando o rádio com cd da música 

   https://www.youtube.com/watch?v=titGF8oXNCU    

                                             

Chamar atenção dos alunos sobre a importância da amizade e da 

manutenção da ordem e disciplina em sala de aula, para melhor andamento das 

atividades. Ao final e com música farão uma socialização com um abraço. 

Continuar falando da importância do sorriso, do bom dia bem educado e do 

abraço sincero. Dizer a eles que farão parte de um projeto que se desenvolverá no 

primeiro bimestre sobre Dança e perguntar se terão permissão dos pais para 

freqüentar as atividades no período da tarde. Entregar a eles um bilhete, solicitando 

que os pais assinem a autorização para freqüentar as aulas no contraturno. Em um 

segundo momento; dinâmica da sensibilidade 

 



 

 

                                      www.thinkstockphotos.com.pt 

 

Dois círculos com números iguais de participantes, um dentro e um fora. O 

grupo de dentro vira-se para fora e o de fora vira-se para dentro. Todos devem dar 

as mãos, senti-las, tocá-las bem, estudá-las. Depois todos do grupo de interno 

devem vendar os olhos com um tecido preto, e caminhar dentro do circulo externo. 

Ao sinal do professor formarão um novo circulo voltados para fora os demais alunos 

vão auxiliar para que fiquem dentro do circulo externo. Ainda de olhos vendados vão 

tocando de mão em mão até descobrir quem foi que lhe deu a mão no início. O 

grupo de fora pode se movimentar e oferecer as mãos e quando o aluno vendado a 

encontrar deve gritar É ESTA! Quando a maioria encontrar troca-se a posição dos 

grupos. 

http://wata-eh-legal.blogspot.com.br/2008/11/dinmica-da-sensibilidade.html 

 

VAMOS PENSAR? 

Como foi o toque de mão de seu amigo? 

Você ficou envergonhado? 

Foi fácil reconhecer a mão do colega mesmo estando de olhos vendados? 

 

Finalização da atividade – Vale destacar que estas atividades serão 

realizadas com o objetivo de socializar o grupo, de despertar o interesse pelo outro. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.thinkstockphotos.com.pt%2Fimage%2Filustra%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-arquivo-swing-dance-couple%2F462321609&ei=XzNBVIe1POS1sQSXkIHQDQ&bvm=bv.77648437,d.cWc&psig=AFQjCNEDJJFGfxgNoej7olcX2VRZ649o6g&ust=1413643545408120
file:///E:/Downloads/agora
file:///E:/Downloads/agora


 

Falar da importância do respeito ao tocar o colega e de sentir o toque, da 

concentração e observação necessária para reconhecer a mão do colega estando 

de olhos vendados. 

 

 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento - 1ª Atividade - Utilizando a multimídia apresentar aos alunos a 

produção didática, seus objetivos e as atividades que serão desenvolvidas durante o 

período e despertar o interesse e a freqüência dos alunos nas aulas que 

acontecerão no contraturno. 

2ª atividade- Dinâmica do "Rolo de Barbante" 

 

                 www.projetodecolar.com.br 

 

Em círculo os participantes devem se assentar. O Coordenador deve adquirir 

anteriormente um rolo grande de barbante. E o primeiro participante deve, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.projetodecolar.com.br%2F&ei=zzZBVNHYJMXjsATdwYC4Bg&bvm=bv.77648437,d.cWc&psig=AFQjCNFQb_Ud2qAABMujU2KR2I0Ij9czbA&ust=1413646402018016


 

segurando a ponta do barbante, jogar o rolo para alguém (o coordenador estipula 

antes ex: que gosta mais, que gostaria de conhecer mais, que admira, que gostaria 

de lhe dizer algo, que tem determinada qualidade, etc.) que ele queira e justificar o 

porquê! A pessoa agarra o rolo, segura o barbante e joga para a próxima. Ao final 

torna-se uma "teia" grande. 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-de-apresentacao-pessoal-a-teia-

do-envolvimento.php 

 

3 ª Atividade – ”Bola no pé” 

Ainda sentados em círculo, o professor entrega uma bolinha de tênis de campo ao 

primeiro aluno e pede a ele que a coloque a bolinha entre os pés e que esta, deverá 

passa por todos de pé em pé sem que  a mesma caia. Deverá rodar o circulo e  

retornar ao primeiro aluno. 

http://dinamicasencontrodepais.blogspot.com.br/2012/01/crianca-e-escola-bola-de- 

pé em pé. 

 

Finalização da Atividade: 

VAMOS REFLETIR? 

– Falar da importância do trabalho em grupo, do cuidado com o outro, e da troca de 

experiência entre eles. 

Explicar a importância da socialização, da força que tem ao realizar trabalho 

coletivo. 

 

 

 

 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-de-apresentacao-pessoal-a-teia-do-envolvimento.php
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/dinamicas-de-apresentacao-pessoal-a-teia-do-envolvimento.php


 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento - Utilizando tecido de TNT confeccionar junto com os alunos um 

painel, onde serão inseridas as opiniões e prévio conhecimento que os mesmos 

possuem sobre valorização humana, e o que pensam sobre unir dança e valores. 

Esta atividade de inserir a opinião se estenderá pela escola toda, todos que 

quiserem poderão dar sua opinião. No painel colocaremos três perguntas 

pertinentes ao assunto: 

 

               1ª pergunta: - O que você entende por Valorização humana?  

                2ª pergunta:- Você acha que em sua casa, em sua escola, em seu bairro 

as pessoas são valorizadas? 

                3ª pergunta: - Como a dança pode contribuir com a valorização humana? 

 

 

                

Finalização do 3º encontro – 

Ao recolher as opiniões que forma colocadas no painel poderá ser ter idéia de como 

nossos alunos lidam com a questão da valorização humana, e isso poderá ser 

discutido em sala de aula.. 

 

 



 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento – Em sala de aula distribuir um questionário com perguntas 

relacionadas com a dança. 

 
 

         Diagnóstico da Realidade 
 
1 - Você costuma dançar?____________ Onde?_____________ 

 

2- Você realizou atividades de dança nas aulas de Educação Física? 

 

( ) Sim ( ) Não 

3- Na escola em que momento você utilizou a dança? 

 

( ) Nas aulas de Educação Física, 

 

( ) Nas festas da escola, 

 

( ) Na festa junina da escola, 

 

( ) Nos festivais que a escola realizou, 

 

( ) Nunca estive em contato com a dança na escola. 

 



 

5- Você sabia que a dança é conteúdo da Educação Física? 

 

( ) Sim ( ) Não. 

 

6- Quais foram às atividades que você mais realizou nas aulas de Educação Física 

nos anos anteriores? 

 

 

 

7-Você acha que homens e mulheres podem realizar as mesmas atividades nas 

 

aulas de Educação Física? 

 

( ) Sim ( ) Não ( ) Algumas atividades podem 

 

8- Se você fosse convidado para participar de um grupo de dança... 

 

( ) Aceitaria, 

 

( ) Não aceitaria. 

9- Na sua opinião, qual é a maior dificuldade para se dançar ? 

 

10- Na sua concepção a dança na escola pode ser  a mesma que se vê em 

televisão ou  nas baladas? 

 

 
 
 
 



 

SEGUNDO MOMENTO:SSS 
SS 

- Agrupar as respostas no quadro e colocar em discussão incentivando a 

participação de todos e fazendo as observações necessárias 

Finalização do 4 º encontro - Depois de debater e ouvir a opinião dos alunos, 

incentivar para que desenvolvam as atividades com responsabilidade. 

 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento - Ainda com data a definir marcar uma Palestra com uma pessoa 

que trate o assunto de valorização com bastante propriedade para poder envolver 

todos  os alunos da escola  e, após terminar, deixar aberto para um debate. 

 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento - Utilizando a tecnologia como o data show, apresentar o filme 

“Vem dançar “, e em seguida fazer um debate sobre os assuntos relevantes ao filme 

. https://www.youtube.com/watch?v=QxMwgLt5Dfs 

 

ENTENDENDO O FILME:  

O filme “Vem Dançar” foi inspirado na história real de Pierre Dulaine  interpretado por 

(Antonio Banderas), um professor que se propôs a ensinar dança de salão em uma 

https://www.youtube.com/watch?v=QxMwgLt5Dfs


 

escola pública de Nova York, que era formada  por alunos  reconhecidos como 

indisciplinados, desrespeitosos e sem recuperação. Sua proposta não foi bem aceita 

,e o professor foi ridicularizado , pois ninguém se interessava por aqueles alunos 

que ficavam em uma sala de detenção depois do término das aulas , na intenção de 

que se sentissem pressionados e mudassem o seu comportamento desagradável e 

indesejado dentro da escola e fora dela. Mas o objetivo do professor era mostrar 

para esses alunos que os problemas não estavam inseridos somente naquele meio 

onde eles se encontravam, que a vida em si é cheia de altos e baixos e cabe a cada 

um de nós irmos atrás dos nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. 

 

PENSANDO O FILME  

O filme mostra uma sociedade com muitos problemas sócias ( violência , drogas, 

prostituição, entre outros), em que podemos relacionar essa situação com a nossa 

realidade? 

Você acredita que por meio da dança, é possível melhorar essa realidade? 

 

 

 

 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento – Realizar uma leitura sobre a História da dança. Feito a leitura 

organizar uma mesa redonda onde os alunos poderão falar o que entenderam do 

texto. 

 

 

 



 

.

 

 

A dança é provavelmente uma das artes mais antigas que se conhece. 

No início dos tempos era encarada de uma forma muito séria, usada como forma de 

orar e pedir coisas aos deuses. Tinha um significado mais religioso e por vezes 

mágico e não tanto lúdico como acontece hoje em dia. Existem até gravuras já dos 

tempos das cavernas que retratam danças feitas pelas pessoas da altura e que 

tinham vários significados diferentes, estas danças eram depois retratadas nas 

paredes das cavernas. 

 
Dança no tempo das cavernas 
 

A humanidade foi evoluindo ao longo dos tempos e este tipo de arte começou 

a assumir diferentes papeis na sociedade. A história da dança retrata que seu 

surgimento se deu ainda na Pré-História, quando os homens batiam os pés no chão. 

Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer 

outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, através das palmas. 

Inicialmente homenageavam-se os espíritos, depois o homem utilizava a 

dança para cortejar as mulheres, algo que elas não eram livres de fazer. Mais tarde 

apareceram os bailes de mascaras e tudo começa a mudar. 

Com os bailes de mascaras todas as pessoas ganham a liberdade de bailar 

sem receios e esta paixão alastra-se a todas as classes sociais, visto que as 

máscaras omitiam a identidade das pessoas que dançavam. 



 

Mais tarde esta arte tornou-se uma forma de exprimir sentimentos, 

principalmente alegrias e, há medida que inventavam novos instrumentos musicais, 

novos ritmos e estilos foram também surgindo. 

Com o passar do tempo tornou-se, nos nossos dias, além de uma forma de 

arte e cultura, principalmente uma forma de diversão para as próximas gerações e 

para culturas diferentes, colocando pessoas totalmente distintas a aprender os 

mesmos tipos de dança. 

Uma das danças mais conhecidas hoje em dia é a dança de rua utilizada para 

exprimir ideias e ideais. 

Desde 1982, no dia 29 de abril, comemora-se o dia internacional da dança, 

instituído pela UNESCO em homenagem ao criador do balé moderno, Jean-Georges 

Noverre. 

A Dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos 

e ritmos, criando uma harmonia própria. Não é somente através do som de uma 

música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do 

som que se ouve, e até mesmo sem ele. 

O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais 

religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e 

a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, 

há dois mil anos antes de Cristo. 

Mais tarde, já perdendo o costume religioso, as danças apareceram na 

Grécia, em virtude das comemorações aos jogos olímpicos. 

O Japão preservou o caráter religioso das danças. Até hoje, elas são 

feitas nas cerimônias dos tempos primitivos. 

Em Roma, as danças se voltaram para as formas sensuais, em homenagem 

ao deus Baco (deus do vinho), e dançava-se em festas e bacanais. 

Nas cortes do período renascentista, as danças voltaram a ter caráter teatral, 

que estava se perdendo no tempo, pois ninguém a praticava com esse propósito. 

Praticamente daí foi que surgiram o sapateado e o balé, apresentados como 

espetáculos teatrais, onde passos, música, vestuário, iluminação e cenário 

compõem sua estrutura. 

No século XVI surgiram os primeiros registros das danças, em que cada 

localidade apresentava características próprias. No século XIX surgiram as danças 

feitas em pares, como a valsa, a polca, o tango, dentre outras. Estas, a princípio, 



 

não foram aceitas pelos mais conservadores, até que no século XX surgiu o rock’n 

roll, que revolucionou o estilo musical e, consequentemente, os ritmos das danças. 

Assim como a mistura dos povos foram acontecendo, os aspectos culturais foram se 

difundindo. 

O maracatu, o samba e a rumba são prova disso, pois através das danças 

vindas dos negros, dos índios e dos europeus esses ritmos se originaram. 

Hoje em dia as danças voltaram-se muito para o lado da sensualidade, sendo 

mais divulgadas e aceitas por todo o mundo. Nos países do Oriente Médio a dança 

do ventre é muito difundida; e no Brasil, o funk e o samba são populares.  

http://www.brasilescola.com/artes/danca.htm 

 

Finalização do 7º encontro – argumentar a importância da dança na expressão 

corporal, nos relacionamentos e na vivência. 

 

 

 

-Você sabia que a dança era tão antiga, e que tinha tanta importância para os povos 

daquela época? 

 

Como lemos no texto a dança era muito festejada e importante, será que para nos a 

dança tem o mesmo significado? 

 

Será que a dança influência nos relacionamento, melhora a auto-estima e e 

aproxima as pessoas ? 

 

 

http://www.brasilescola.com/artes/danca.htm


 

 

 

Proposta de exercício 

Desenvolvimento - Nesta dinâmica o professor (a) utilizará músicas com batidas bem 

marcantes de tambores, cuícas, afoxés... 

r  

revistaguiainfantil.uol.com.br 

 

Todos dispostos em círculo, o professor (a) pede que os mesmos fechem os olhos 

para sentir a batida da música. Após sentirem o ritmo o professor (a) inicia a 

imitação (os alunos repetem o gesto) do ritmo com: 

batidas de palmas, 

pés, 

estalos dos dedos, 

batidas sobre o peito, 

sobre as coxas, 

no abdômen 

nas costas do colega do lado direito, 

do lado esquerdo, 

Ampliando os movimentos: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Frevistaguiainfantil.uol.com.br%2Fprofessores-atividades%2F105%2Fimprime246136.asp&ei=L3pAVOr3K8a1sQSQyoCICw&bvm=bv.77648437,d.cWc&psig=AFQjCNGeN-j16kMxYvps0VS0yXQ78Ml85w&ust=1413598103824044


 

Bater uma vez palmas e uma vez pés, 

Duas palmas e uma batida no peito, 

Três batidas na coxa e uma na costa do colega do lado direito, depois 

esquerdo, 

Unir todos os gestos... 

#Todas essas atividade os alunos permanecem em círculo sem deslocamento. 

(Nesta dinâmica o professor (a) utilizará músicas com batidas bem marcantes de 

tambores, cuícas, afoxés...). 

Fonte: static.blogstorage.hi-pi.com/photos/madani.arteblog.com.br... 

 

2 ª atividade -     

Nesta atividade o professor (a) pede aos alunos que dêem as mãos: 

 

http://  pt.dream. time.com/imagens-de-stock-mi%C3% image7551534 

 

Inicia a atividade deslocando o pé direito para dentro e fora do círculo, 

Repete a atividade com o pé esquerdo, 

Ampliando o movimento o professor (a) incentiva o deslocamento do grupo, com o 

movimento do pé direito, 

Repete o mesmo movimento com o pé esquerdo 



 

Ampliando o movimento: 

Deslocando com três (3), quatro (4) movimentos para um lado e outro... 

De braços dados, executando o mesmo gesto... 

Mãos nas cinturas dos colegas, executando o gesto. 

Neste momento é importante o professor (a) permitir que os alunos  

expressem verbalmente suas dificuldades e superações. 

 

3ª atividade: Agachado, encher o seu corpo como se fosse um balão. Conforme vai 

enchendo, a criança vai se levantando. 

 

http://devaneiosdamarla.blogspot.com.br/ 

 Repetir o jogo, estourando ao ficar bem cheio. 

 Caminhar como se fosse um balão cheio. De repente sopra um vento e o 

balão fica preso na copa de uma árvore (usar paredes e móveis da sala). O 

balão tenta sair e não consegue. O tempo passa e o balão vai murchando, até 

esvaziar por completo, caindo no chão. 

 Imaginar balões coloridos caindo do teto. O aluno deve tocá-los com a parte 

do corpo falada pelo professor. 

 Em dupla, um de frente para o outro, um aluno é a marionete e o outro o 

manipulador. Ao sinal, o manipulador movimenta fios invisíveis no corpo do 

colega, que deve agir como uma marionete. Depois de algum tempo, trocam 

os papéis. 

http://devaneiosdamarla.blogspot.com.br/


 

 Caminhar sobre diferentes tipos de solo (escorregadio, quente, gelado, 

pedregoso, com poças, com obstáculos, etc). 

 Um grupo caminha pela sala em fila, carregando acima da cabeça um objeto 

imaginário. O restante do grupo deverá dizer se é um objeto grande ou 

pequeno, leve ou pesado. 

 Descobrir objetos dentro de um saco somente com o tato. Depois, cada 

grupo, deve criar uma história, cujo tema central seja um dos objetos. 

 Observar quadros e reproduzi-los com o corpo. 

Fonte: http://www.projetospedagogicosdinamicos.com/jogos_teatrais.html 

 

Para pensar: O corpo é o que caracteriza o individuo seu sentimento, seu 

imaginário, tradições e sua relação com o mundo. Bater os pés no chão, bater as 

mãos no corpo, estalar os dedos, cantar e produzir sons são as formas de 

expressão mais antigas e que nunca deixaram de existir. 

 

Finalização do 8º encontro- fazer os questionamentos:  

 

Todos conseguiram realizar as atividades? 

 

Quais as maiores dificuldades encontradas? 

 

Quais emoções sentiram ao realizar as atividades? 

 

 

http://www.projetospedagogicosdinamicos.com/jogos_teatrais.html


 

 

 

 http://youtu.be/pGrJUkpswPI 

http://youtu.be/cgKfUscEkL8 

http://youtu.be/ft6Kg7S-LBE 

 http://youtu.be/YqOMBPwPfpI 

http://youtu.be/KHyzrYBACcg 

http://youtu.be/wOtQ2vMxOl0 

 

 

 

 

 

Proposta de exercício 

 

Proposta de exercício- pesquisa utilizando tecnologia 

Desenvolvimento- Levar os alunos para a sala de informática, e pedir que realizem 

uma pesquisa das músicas, para montagem de coreografia. 

 

http://youtu.be/pGrJUkpswPI
http://youtu.be/cgKfUscEkL8
http://youtu.be/KHyzrYBACcg


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Tmtvl8PPc 

https://www.youtube.com/watch?v=sNT-IOxjdkM 

https://www.youtube.com/watch?v=YqOMBPwPfpI 

https://www.youtube.com/watch?v=KHyzrYBACcg&list=PLu3zj7AD0mT-

uxPIP7BJhGWD6dzdd7fzG 

Finalizando o 9º encontro-Questionamento: 

 

A música escolhida é possível de ser apresentada na escola? 

É possível criar passos que todos os alunos possam aprender e acompanhar? 

 

 

 

 

 

Proposta de exercício 

Montagem de coreografia 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Tmtvl8PPc
https://www.youtube.com/watch?v=YqOMBPwPfpI
https://www.youtube.com/watch?v=KHyzrYBACcg&list=PLu3zj7AD0mT-uxPIP7BJhGWD6dzdd7fzG
https://www.youtube.com/watch?v=KHyzrYBACcg&list=PLu3zj7AD0mT-uxPIP7BJhGWD6dzdd7fzG


 

 

Desenvolvimento - Nesta atividade serão discutidos os passos da coreografia que 

irão apresentar, cada aluno poderá dar sugestão, que será discutido pelo grupo e só 

então em acordo com todos e com a orientação do professor iniciar o treino dos 

passos que ao final será apresentada a escola. 

 

 

 

Proposta de exercício 

Ensaio de coreografia 

Desenvolvimento - Os alunos terão um tempo para discutir, realizar e treinar os 

passos da coreografia escolhida por eles. 



 

 

Proposta de exercício 

Apresentação e finalização da produção coreográfica   

 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+dança&rlz=1C2GGGE_pt-

BRBR479BR479&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&s 

 

 

Desenvolvimento – Como na escola temos um salão de apresentações, os alunos 

farão uma apresentação das atividades com cartazes, conceituando o que é 

amizade, solidariedade, respeito, confiança, cuidado com o outro e, por fim a 

coreografia da música escolhida e que foi ensaiada por eles. 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+dança&rlz=1C2GGGE_pt-BRBR479BR479&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&s
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+dança&rlz=1C2GGGE_pt-BRBR479BR479&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&s


 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G9Tmtvl8PPc 

https://www.youtube.com/watch?v=sNT-IOxjdkM 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, essa pesquisa se justifica por estar intimamente relacionada aos 

anseios do pesquisador que emergiram da sua prática docente. Além do mais, 

mostrará que a comunidade acadêmica brasileira tem se debruçado no sentido de 

repensar a área, e de produzir referenciais teóricos voltados para que avanços 

aconteçam na educação física escolar. Nesse sentido, vale salientar que trataremos 

dos jogos e brincadeiras nas aulas de educação física escolar, por meio da 

abordagem crítico-superadora, preconizada pelas DCE’s do Paraná. 

As abordagens pedagógicas da Educação Física surgiram das necessidades 

sociais concretas que, identificadas em diferentes momentos históricos, deram 

origem à diferentes entendimentos, permitindo, assim, que a prática pedagógica seja 

repensada e/ou transformada.  

As tecnologias estão presentes no cotidiano dos nossos alunos e ajudam 

muito, porém há que se pensar em como torná-los nossos aliados e a dança vem ao 

encontro desta proposta. Nessa direção, os professores da área devem fomentar 

atividades lúdicas de recreação possibilitando aos alunos um desenvolvimento 

integral. 

Podemos oportunizar vivências e experiências em danças, que possam 

potencializar o enriquecimento da cultura corporal de alunos com a participação dos 

alunos nas aulas de atividades pesquisadas e desenvolvidas por eles, nesta 

oportunidade desenvolvida neste PDE, uma proposta de intervenção na escola que 

vem de encontro à participação dos alunos, colaborar para que as crianças 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Tmtvl8PPc


 

redescubram o prazer em dançar com o objetivo de contribuir para formação do 

aluno o prazer de expressar-se de maneira própria e  única.  
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