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DADOS GERAIS

Evento: Comemoração Dia Mundialda Dança Coordenador MA: Noélia Gomes

Data realização: 29 de abril de 2021 Ano letívo: 202012021 Local: Escolas do Ensino Básico e secundário da RAM

OBJETIVO GERAL
(Comum a todos os eventos)

- Assinalar os dias comemorativos alusivos às diferentes formas de expressão artística (música, dança, teatro);

- Fomentar a participação de alunos das escolas da RAM em eventos locais e regionais;

Promovor atividadoo artíeticae quo contribuam pcra a vivôncia artíetica;

-Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO

Comemorar o Dia Mundial da Dança celebrado a 29 de abril de 2021

ATIVIDADES

Proposta de exploração/sugestão de atividades:

Serão enviados para os docentes vídeos da construção da coreografia passo-a-passo.

musical.

Estilo 1 -Passos/movimentos básicos 2-Coreografia 3-Proposta musical

Valsa https ://wvwv. voutu be.co m/watch?v=JtXTrH Rowpq https ://wrnry. voutu be.com/watch?v=f h lwBJ U I R8 Será amor, de MiguelAraújo

Tango https ://rrwvw. youtu be.com/watch?v=PrT RSuTOOqs https ://vrruvw. voutu be. com/watch?v=p2n ut8Jo2Sw Algo estranho acontece, de Pedro da

Silva Martins;

Gha cha cha https ://unrulv.voutube.comiwatch?v=UfX9m lm54K0 https ://rrvwrv. voutu be. co m/watch?v=45u 5bPpds M Cha cha cha em Lisboa, de Maximiano

de Sousa

Mourisca, dos XarabandaBailinho https ://mvlrrr.voutube.com/watch?v=Y0d EED F59ZA https ://wlrvw. voutu be. com/watch ?v=YU h PO B6w QU
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Eventos nats

- Numas escadas ou cadeiras

- Objeto à escolha

- https ://www. voutu be.com/watch ?v=Zxk5vd-opYM

- https://www.voutu be.com/watch?v=veUQD

Durante o
página do
sobre este

dia 29 de abri t, OS docentes podem partil har U ma das atividades real izadas com base nas SUgestões actma m ncionadas ou outras, e pub licar na
facebook da DS EA com o hashtag: Hseadanca202 1 Para tal sera eNV iado posteriorm ente pata OS docentes um documento com as tnstruções

mento
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