
1

ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende

DANÇA

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III
alunos de 12 a 15 anos

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA II

alunos de 9 a 11 anos
ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA I

alunos de 6 a 8 anos



ATIVIDADE DO DIA:

Amarelinha da dança 2
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Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio, orientação e 

revisão da equipe de Coordenação do Programa de Ensino Integral.

EDUCADOR: CAROLINA PALMA

UNIDADE ESCOLAR: EMIEF PADRE SILVINO VICENTE 

KUNZ - AREÃO

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: THAYNA JASMINI WALTER
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ATIVIDADE DO DIA:

Amarelinha da dança

O Objetivo desta atividade é 

desenvolver a expressão corporal, 

criatividade, coordenação motora, 

equilíbrio e ritmo.
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Amarelinha da dança

Primeiramente é preciso desenhar uma amarelinha no chão. Você pode 

desenhar a amarelinha de 1 a 10, ou com mais números.
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Amarelinha da dança

• Em seguida você vai precisar que alguém escreva vários desafios 

relacionados a dança, em papéis que serão enumerados de acordo com a 

amarelinha;

• No número onde a pedra cair, você terá que realizar o desafio 

correspondente.
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Sugestão para os desafios dos cartões

1. Crie algum movimento em nível baixo, ou seja, no chão;

2. Crie uma nova maneira de saltar;

3. Dance como uma pessoa que carrega uma bolsa muito pesada;

4. Faça 3 movimentos diferentes usando a cabeça e os ombros;

5. Dance imaginando um par invisível;

6. Imite algum personagem que você gosta;

7. Crie uma nova maneira de girar;

8. Faça uma dança muito maluca;

9. Dance como um robô;

10. Faça algum movimento em nível médio, ou seja, não é em pé e nem no chão.
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A Secretaria de Educação 
segue promovendo 

atividades para serem 
feitas em casa, com apoio e 

participação da família.

ESCOLA 
SEM 

MUROS
Place your screenshot here

taubate.sp.gov.br/escolasemmurostaubate.sp.gov.br/escolasemmuros

http://www.taubate.sp.gov.br/escolasemmuros/
taubate.sp.gov.br/escolasemmuros
http://www.taubate.sp.gov.br/escolasemmuros/

