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1. INTRODUÇÃO 

 

A arte, sendo uma manifestação dos nossos pensamentos e emoções, sendo uma forma de 

expressão plena, tem o potencial de promover capacidades criadoras, de comunicação, estéticas 

e críticas. É uma impulsionadora na estruturação da personalidade e singularidade do individuo e 

fomentadora da socialização. A Dança, sendo uma forma de arte, suporta todas as competências 

supracitadas predominando, no seu cariz, o conhecimento/controlo e movimentação corporal.  

O presente projeto pretende despertar e sensibilizar os professores/formadores para a atividade 

de dança, como forma de expressão/comunicação de ideias e também fornecer alguns métodos e 

estratégias, de acordo com os níveis definidos, para desenvolver esta modalidade na sala de aula. 

O documento não tem por objetivo impor ou facultar receitas ou fórmulas pedagógicas imutáveis 

ou inadaptáveis, mas é sim um resultado de experiências, práticas e convicções exploradas e 

criadas no contexto do ensino da dança. 

A Modalidade de Dança tem como finalidade a exploração do corpo como elemento artístico 

expressivo e criativo individual, em relação com os outros e com o meio, sabendo que a mesma 

privilegia indiscutivelmente o aparelho psicomotor, e tendo sempre consciência dos aspetos 

físicos e biológicos mais técnicos, vamos encontrar um equilíbrio entre o movimento e o pensar. A 

dança assenta na procura de um objeto artístico onde o corpo tem um sentido, uma 

transcendência para além da fisicalidade.  

 

“Não interessa realizar ações extraordinárias de forma vulgar mas sim ações vulgares de uma 

forma espetacular” (Batalha, 2004) 

 

Para esta dualidade entre o corpo e o pensamento, exploraremos os pressupostos básicos do 

corpo que dança, do corpo e mente que criam e da mente que observa e critica. A observação 

possibilita ao aluno conhecer, perceber, corrigir e incentivar-se através do seu olhar sobre 

trabalhos profissionais, trabalhos dos colegas e dos seus próprios trabalhos. A observação e 

crítica, frequentes, são essenciais para o desenvolvimento da noção estética e do pensamento do 

aluno como interprete e como espetador.   

Neste projeto serão apresentados objetivos, conteúdos, atividades/estratégias, recursos materiais, 

forma de avaliação e em anexo alguns exemplos de exercícios de forma descritiva e em vídeo.  
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2. OBJETIVOS 

 

Gerais: 

• Contribuir para a formação da personalidade e promover a autonomia; 

• Desenvolver o trabalho em equipa, socialização e interação. 

• Promover a consciencialização e controlo corporal. 

• Estimular a exploração do movimento como meio de expressão pessoal e definição de ideias/ 

conceitos;  

• Fomentar a criatividade 

• Desenvolver o sentido estético e fomentar o discurso crítico.  

• Contextualizar a Dança como uma linguagem universal, através da interceção de diversas 

culturas;  

• Desenvolver competências motoras, criativas, estéticas, técnicas, rítmicas, relacionais, 

culturais, sensoriais e cognitivas, tendo como centro o aluno o pensamento, a sociedade e a 

cultura; 

• Proporcionar a aquisição de um vocabulário de movimento e de novas referências espácio-

temporais, procurando promover no indivíduo hábitos e oportunidades de: 

o Questionar a realidade a partir de improvisações, tendo como suporte as vivências pessoais, 

a observação e interpretação do mundo e os conhecimentos do grupo; 

o Utilizar a linguagem corporal para expressar sentimentos e ideias; 

o Reconhecer e vivenciar o corpo no âmbito de um projeto artístico com um propósito 

comunicacional; 

o Desenvolver a postura, flexibilidade e técnica; 

o Promover o Eu como agente criativo; 

o Fomentar a capacidade de avaliação e critica na reflexão estética; 

o Estimular a autonomia de pesquisa geradora de formas e exercícios de dança; 

o Adequar as metodologias e as técnicas à dinâmica do grupo de trabalho; 

o Incentivar a pesquisa e a seleção do material adequado para a interpretação de 

personagens, cenas e projetos coreográficos; 

o Estimular a reflexão coletiva sobre o trabalho em curso; 

o Incentivar a adaptação a diferentes grupos de trabalho; 

o Promover o respeito pelas regras estabelecidas e adequadas a cada atividade; 

o Estimular o respeito pela diversidade cultural. 
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Específicos: 

 

Dança- Interpretação Dança-Criação Dança-Observação/crítica 

- Skills Técnicos; 

- Skills espaciais, 

temporais e 

dinâmicas; 

- Qualidades 

expressivas; 

- Interpretação das 

temáticas e 

mensagens da dança; 

-Improvisar e sobre um 

tema, ideia ou 

sentimento; 

 

 

- Compreender e interpretar ideias e temas; 

- Transformar criativamente as ideias e 

temas em mensagens através de ações 

motoras e simbólicas; 

- Tomar decisões acerca do tipo de dança 

(drama, abstrata, cómica) e do estilo 

(contemporâneo, jazz, clássico; 

- Explorar movimentos, ações, qualidades 

rítmicas; 

- Explorar sensações e emoções; 

- Tomar decisões sobre a forma e posições 

/espaço; 

- Compreender a música; 

- Estruturar os movimentos e as frases de 

acordo com a temática; 

- Compreender as regras de composição: 

repetição, contraste, transição, 

progressão, unidade; 

- Observar contemplativamente a 

performance; 

- Interpretar a performance de 

acordo com as próprias emoções 

e sentimentos; 

- Descrever os aspetos do 

bailado/coreografia (significado, 

estilo, formas, expressão, 

técnica); 

- Analisar o bailado de acordo com 

os intervenientes (coreografia, 

intérpretes); 

- Apreciar o desempenho segundo 

juízos estéticos (homogeneidade, 

equilíbrio, harmonia, integração, 

proporção, contraste); 

- Criticar a performance dando 

julgamentos construtivos e 

alternativas; 

 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

•  Adquirir os skills técnicos - ações estilizadas (agilidade, flexibilidade, equilíbrio, eficaz controlo 

postural, força, resistência e coordenação) 

• Adquirir skills espaciais, temporais e dinâmicos; 

• Dançar com eficácia - equilíbrio, fluidez, coordenação; 

• Controlar as transições dos motivos e das frases; 

• Dominar as variações rítmicas  

• Alcançar qualidades expressivas; 

• Executar com precisão as qualidades formais, as pausas e os contrastes; 

• Interpretar com qualidade a temática e as mensagens da dança. 
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Nível Ciclo Interpretação Criação Observação/crítica Aspetos sociais 
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- Aquisição de competências 

técnicas básicas; 

- Aquisição da 

consciencialização corporal na 

totalidade e nas partes 

(aquisição de postura) 

- Noção de Espaço; 

- Combinar movimentos com 

orientação espacial (rodas, 

linhas espirais, quadrados, etc.). 

- Desenvolvimento da expressão 

corporal; 

- Explorar diferentes formas e 

atitudes corporais; 

- Coordenar movimento com 

som; 

- Capacidade de articular o 

movimento a diferentes ritmos 

musicais; 

- Explorar, individual e 

coletivamente, diferentes níveis, 

orientações no espaço e formas 

de locomoção 

- Utilização de diferentes 

dinâmicas ao nível do 

movimento. 

- Dançar atitudes, intenções e 

ações. 

- Sentido criativo; 

- Desenvolver a exploração; 

- Capacidade de utilização de 

combinações de movimentos, 

para expressar a sua 

sensibilidade a temas 

sugeridos; 

- Capacidade de trabalhar em 

grupos, através de imitação, 

manipulação, 

pergunta/resposta, 

improvisação e criação de 

sequências coreográficas. 

-Realizar improvisações a 

partir de histórias ou situações 

simples dadas pelo professor 

ou criadas pelos alunos; 

-Participar na criação de 

pequenas sequências de 

movimento. 

 

 

- Capacidade de 

identificação e correção 

de erros; 

- Observar e apreciar o 

desempenho dos outros. 

 

- Desenvolver a 

motivação para a 

prática de atividades 

artísticas; 

- Desenvolver a 

metodologia de 

trabalho; 

- Integração; 

-Relacionar-se e 

comunicar com os 

outros; 

- Adquirir estratégias 

de comunicação, de 

relações 

interpessoais, de 

trabalho de equipa, 

de resolução de 

problemas e de 

tomadas de decisão. 
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3
º 
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º 
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o
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e
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a
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- Aquisição de competências 

essenciais para a prática 

adequada da atividade como a 

agilidade, flexibilidade, equilíbrio, 

eficaz controlo postural, força, 

resistência e coordenação; 

- Explorar criativamente 

diferentes formas de interpretar 

frases coreográficas; 

- Aplicar nos seus movimentos 

pessoais as características 

corrigidas e observadas na ação 

dos colegas como exemplo 

inspirador; 

- Capacidade de dançar em 

grupo, de forma coordenada, 

respeitando o espaço e papéis 

dos colegas. 

 

- Capacidade de criar 

pequenas coreografias, 

individuais ou em grupo, 

baseadas em temáticas dadas 

ou criadas pelos alunos, de 

forma criativa. 

 

 

- Capacidade de correção 

e identificação de erros; 

- Desenvolver o sentido 

crítico e análise; 

- Aplicar nos seus 

movimentos pessoais as 

características corrigidas e 

observadas na ação dos 

colegas como exemplo 

inspirador; 

Desenvolver uma prática 

reflexiva sobre os 

trabalhos apresentados 

em aulas pelos colegas e 

pelo próprio aluno. 
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- Domínio da interpretação; 

- Domínio do corpo; 

- Eficaz controlo de movimento e 

interpretação do mesmo de 

forma fluida e orgânica; 

- Capacidade da expressão 

original do movimento; 

- Capacidade de adequar o 

movimento ao tema pretendido e 

despertar o interesse do público. 

 

- Sentido ideológico e 

emocional; 

- Domínio da composição; 

-Domínio técnico do 

espetáculo; 

-Evidenciar aprendizagens 

significativas do conhecimento 

de si, do outro e do mundo, 

através dos processos 

coreográficos; 

-Idealizar, utilizar e explorar as 

potencialidades dramáticas de 

música, cenários, luz, 

adereços e figurinos; 

-Domínio técnico do espetáculo. 

 

- Refletir e avaliar 

criticamente o trabalho 

produzido no seio do 

grupo; 

- Domínio da linguagem e 

técnica de dança  

- Domínio estético. 

- Compreender a 

diversidade das artes e a 

importância das mesmas 

na consistência da 

performance de um 

bailarino. 

 

 

 

4. CONTEÚDOS 

  

Interpretação 

Corpo físico: 

Postura; Tónus; Alinhamento corporal; Alongamento da coluna; Apoios; Respiração; Flexibilidade; 

Força; Coordenação; Fluidez; Antecipação rítmica; Ataque; Ressalto. 

Corpo expressivo: 

Foco; Postura; Início/finalização do gesto; Amplitude/qualidade do gesto; Linhas faciais. 

• Skills 

Andar, correr, saltar, saltitar, galopar, empurrar, puxar, tremer, balançar, pliés, tendues, piruetas, 

contract/release, fall/recovery, head isolation, shouler isolation, pélvis isolation e hip isolation. 

• Espaço 

Área – Espacialidade próxima ou distante 

Foco – direção olhar 

Planos – Horizontal, frontal, profundo, diagonais 

Níveis – inferior, superior, médio 

Direções – cima/baixo, esquerda/direita, frente/trás 

Simetria/assimetria – Igual dos dois lados ou desigual 

Trajetórias – Desenho no solo 

Linhas – Desenho corpo 

Desenho – Desenho no espaço 

Volume – Grandeza interior 

Formas – figuras padrão  

Dimensões – três orientações 

 

• Tempo 

Duração – tempo longo ou curto 

Compasso – binário, ternário, quaternário, compostos 
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Ritmo – frases com diferentes ritmos 

Pausa – ausência de movimento 

Velocidades – Rápida e lenta 

Aceleração – uniformemente acelerada ou retardada, não uniforme 

• Dinâmica 

Acentuações – tensão muscular forte ou fraca 

Contrastes – alternância das acentuações  

Ênfase – intenção na intensidade do movimento 

Ritmo – Harmonia das acentuações 

Fluência – Sequencialidade contínua ou descontínua 

 

5. ATIVIDADES /ESTRATÉGIAS 

 

Para uma aula de dança consciente e eficaz é essencial dividi-la em 4 momentos: Aquecimento; 

Desenvolvimento (interpretação ou/e criação); Observação e reflexão; Relaxamento/alongamentos. 

As aulas devem de ser progressivas e sequenciais, quer em termos de exigência corporal como 

no desenvolvimento das atividades. 

• Dança - Interpretação 

o Sensibilização e responsabilização para os cuidados a ter com o corpo como instrumento 

de “trabalho”. 

o Realização diária de atividades de aquecimento, com progressiva dificuldade, em grande 

grupo e individualmente, fomentando a consciencialização corporal, correção postural, 

técnica, flexibilidade, força, agilidade e fluidez. 

o Desenvolvimento de noções básicas e de aperfeiçoamento da técnica de dança; 

o Exercícios lúdicos e de exploração para trabalhar os níveis, formas de locomoção, as 

dinâmicas, as partes do corpo, a coordenação, o ritmo, a fluidez, etc. 

o Trabalho de imitação e reprodução de movimentos dados pelo professor e pelos colegas; 

o Aprendizagem de pequenas coreografias ou danças de caráter de modo a trabalhar a 

coordenação e sentido rítmico; 

o Trabalhar a interpretação do aluno nas diferentes coreografias; 

o Interpretação de vários estilos de dança: 

▪ Dança criativa; 

▪ Coreografías dadas ou criadas em conjunto; 

▪ Dança contemporânea, com um cariz mais orgánico; 

▪ Danças de sentido mais poético; 

▪ Danças Históricas; 

▪ Dança Europeia; 

▪ Dança Popular/tradicionais; 

▪ Danças de roda (brinquedos tradicionais cantados); 

▪ Danças de caráter (hip hop/samba/bollywood/salsa/funk/jazz/tango, etc.). 
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• Dança - Criação 

o Recurso a improvisação e criatividade através de indutores dados 

(palavras/imagens/sons)   

o Exercícios individuais, em pequenos grupos ou em grande grupo, de contacto e 

improvisação, para uma melhor consciência do seu corpo e do dos outros;  

o Exploração e criação, individual e em grupos, de pequenas frases coreográficas perante 

diferentes estímulos, imagens; músicas; frases, poses, etc. 

o Apresentação, no final da aula, do trabalho criado individualmente ou em grupo, à turma 

sendo sempre solicitada a crítica construtiva sobre as peças apresentadas. 

o Exploração das diferentes formas de composição coreográfica. 

 

• Dança – Observação/Crítica 

o Apresentação, no final da aula, do trabalho criado individualmente ou em grupo, à turma 

sendo sempre solicitada a crítica construtiva sobre as peças apresentadas; 

o Apresentação de vídeos ou espetáculos de cariz profissional. 

 

Lista de materiais de apoio e ferramentas didáticas recomendadas para consulta (online): 

• Aulas de dança (exercícios de flexibilidade, exercícios de aquecimento, 

acompanhamento de aulas de dança). KBMtalent 

https://www.youtube.com/watch?v=SHqr5VvThv0 

  

• Palavra cantada (danças de roda infantis)  

https://www.youtube.com/watch?v=l-p7_SNePGk&nohtml5=False 

https://www.youtube.com/watch?v=KEYvnIZhstU&nohtml5=False 

https://www.youtube.com/watch?v=QjlmRDk9ktI&nohtml5=False 

 

• Danças Históricas  

https://www.youtube.com/watch?v=bDA9tCHDnC4&nohtml5=False 

https://www.youtube.com/watch?v=3rO5dxF1C2c&nohtml5=False 

 

• Técnicas de improvisação (William Forsythe) 

https://www.youtube.com/watch?v=6X29OjcBHG8&list=PLAEBD630ACCB6AD45&noh

tml5=False 

 

6. RECURSOS MATERIAIS 

 

• Instalações 

o Espaço suficiente que permita deslocamentos e grandes saltos; 

o Sala com ar condicionado; 

https://www.youtube.com/watch?v=SHqr5VvThv0
https://www.youtube.com/watch?v=l-p7_SNePGk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=KEYvnIZhstU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=QjlmRDk9ktI&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=bDA9tCHDnC4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=3rO5dxF1C2c&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=6X29OjcBHG8&list=PLAEBD630ACCB6AD45&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=6X29OjcBHG8&list=PLAEBD630ACCB6AD45&nohtml5=False
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o Espaço sem obstáculos e chão regular; 

o Solo em madeira ou forrado a linóleo; 

o Soalho sobre uma caixa-de-ar ou molas; 

o A sala deve dispor de um espelho a toda a largura da sala;  

o Aparelhagem sonora e dos instrumentos musicais (se necessário, para 

acompanhamento). 

 

• Vestuário 

o Fatos de malha ou licra para possibilitarem os movimentos; 

o Roupa larga e confortável que permita uma movimentação extensa; 

o Vestuário sem aplicações como fechos e botões que magoem ao ser executado o 

movimento; 

o Meias com alguma aderência ao chão de forma a ser possível deslizar quando 

necessário mas sem escorregar em demasia; 

o Devem ser usadas roupas quentes para o aquecimento, como casacos e calças 

quentes. 

 

• Acompanhamento musical 

o Instrumentos de percussão, para exercícios rítmicos e com marcações regulares; 

o Piano para trabalhar a expressividade e dinâmica do movimento; 

o Leitor de CD/pen ou instrumentos. 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

• Assiduidade e pontualidade; 

• Participação nas aulas e nas atividades propostas; 

• Motivação e dedicação nos trabalhos propostos; 

• Respeito pelo espaço e trabalho dos colegas; 

• Sentido rítmico; 

• Criatividade; 

• Capacidades técnicas; 

• Interpretação individual de todas as danças trabalhadas; 

• Interpretação de conjunto; 

• Espírito crítico; 

• Capacidade de correção do movimento. 
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• WIERTSEMA, Huberta, 100 Jogos de Movimento, Coleção Práticas Pedagógicas, Edições 

Asa, Holanda, 1991 

 

9. ANEXOS - EXERCÍCIOS 

 

• Aquecimento 

o Alongamentos em roda - O professor inicia o aquecimento, movimentação do corpo, começando na 

cabeça até aos pés (cabeça/ombros/braços/coluna/pernas/pés)  

o Ativação das diferentes partes do corpo - cabeça, ombros, braços, peito, ancas, pernas, pés. Este 

exercício pode ser feito através da orientação do professor ou em reação a diferentes 

instrumentos/sons (ex.: violoncelo-braços, piano-cabeça, clarinete-ancas, percussão-costas) 

o Massagem corporal- Ativação corporal através de massagem a pares. 

o Percorrendo o espaço - andar pelo espaço e reagir às palavras (correr/ cair/ fugir/ 

procurar/exitar/arrastar/apressar/precipitar-se/vacilar/desviar/passear/exibir/calma). 

 

• Exploração “o meu corpo e do outro corpo” (socialização, confiança, conhecimento 

corporal) 

o Sentir o próprio corpo – explorar, espalhados pelo espaço, articulações, músculos, formas, pesos, 

tamanho, força; 

o O outro corpo -1ºCaminhar e encontrar diferentes corpos, observá-los/rodeá-los e continuar. 2º Um 

para e outro preenche o espaço vazio 3º os dois preenchem os espaços vazios; 

o Preencher espaço dos corpos - sentados em roda, um de cada vez assume uma posição ao centro 

que é complementada pelos colegas. Quando termina voltam a sair pela ordem que começaram; 

o Manipulação do corpo do outro – Em pequenos grupos, um elemento ao centro, é manipulado pelos 

colegas os colegas manipulam o corpo. Este exercício pode ser executado. 

 

• Qualidade do movimento/improvisação 

o 4 Espaços da sala – a sala é dividida em 4 espaços com uma fita no chão e cada espaço contém 

uma caraterística de movimento (ex.: suportar/soltar/rodear/tocar ou liquido/tenso /suspenso 

/geométrico) e à ordem do professor trocam de lugares girando no sentido do relógio e passando 

por todas as qualidades diferentes de movimentos. Este exercício pode ser feito com outras 

qualidades ou situações desejadas. 
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• Memorização  

o Acumulação- Uma sequência de movimentos dada ou criada pelos alunos, com números 

associados (ex.: 1º levantar os braços, 2º sentar, 3º rodar, etc.) com a coreografia dada ou criada 

pelos alunos (cada um deles cria um movimento), fazê-la de formas diferentes. Começam pelo 

movimento 1, depois, movimento 1 e 2, seguindo-se movimento 1, 2 e 3, etc. Este exercício também 

pode ser feito de forma inversa ou com a conjugação numérica que o professor achar pertinente. Os 

alunos podem estar a movimentar-se livremente e conforme o professor disser um número, ele 

reage com o respetivo movimento. 

 

• Expressão /Interpretação  

o Situações – Os alunos movimentam-se pelo espaço e quando o professor indicar uma situação 

(Funeral/casamento/viagem de avião/acidente de carros/circo/concerto/jogo de futebol/ manifestação/ assembleia/ 

supermercado /reunião/ sala de aula), os alunos colocam-se numa posição estática, em relação com todos 

os colegas, de forma a representarem em conjunto uma imagem/fotografia de grupo, da situação 

pedida; 

o Coreografia modificada – O professor faculta uma sequência coreográfica ou os alunos criam e 

depois pede para ser executada com diferentes intenções (alegres, tristes, calmos, assustados, agitados, 

cansados, etc.); 

o Sem cara – são dadas emoções ou situações aos alunos (num papel) e cada um, à vez tem de 

representar estes indutores mas com uma máscara, de forma a promover a expressão corporal e a 

intenção sem a ajuda da cara. 

 

• Criação 

o Indutores – São dados estímulos (textos, poemas, imagens, músicas, temas, etc.) em que os alunos criam 

pequenas coreografias individuais ou em grupos; 

o Sequência de imagens – São dadas diferentes imagens (pinturas/posições/poses) que os alunos 

têm de organizar, como acharem pertinente e criar uma sequência coreográfica em que passem por 

todas as imagens dadas. Os alunos, podem criar uma história/enredo ou fio condutor para as 

imagens para depois representá-los através da dança; 

o Formas- São dadas algumas formas (círculos, diagonais, xadrez, quadrados) em que os alunos têm de criar 

uma coreografia passando pelas formas sugeridas, ou diferentes momentos coreográficos (solo, 

grupo, pequenos grupos, uníssono ou movimentação diferente). 

 

• Observação e reflexão  

o Os alunos devem de assistir aos trabalhos dos colegas, devem de comentá-los, corrigir ou sugerir, 

de forma construtiva o que acharam do trabalho e refletir igualmente sobre o seu trabalho 

(dificuldades, aspetos a melhorar, movimentos mais interessantes, aprendizagens feitas, etc.). 

 

• Coordenação e ritmo 

o Fileiras – Os alunos, em fileiras, deslocam-se para a frente, mantendo o alinhamento e executando 

o exercício proposto pelo professor (ex: levanta perna direita e esquerda, 4 tempos, faz uma pirueta, no 5º e 6º 

tempo, levanta os braços, no 7º e 8º tempo).  
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Podem ser feitas diferentes formas de andar, apenas com repetições em tempos diferentes. O 

objetivo é manter a fileira, respeitar os tempos e coordenação de movimento (lados e apoios). 

 

• Relaxamento /Alongamentos 

o Massagem com bola – Aos pares, um aluno deitado de barriga para baixo o outro com uma bola de 

esponja ou de ténis, massaja/passa pelo corpo do colega. (pernas/costas/braços/pés); 

o Contração vs. relaxe – Os alunos estão deitados no chão, ao som de uma música com um ambiente 

calmo, ouvem a voz do professor que pede para contraírem diferentes partes do corpo para depois 

relaxarem as mesmas (músculos das pernas/barriga/glúteos/braços/cara/pescoço), no fim contraem todas os 

músculos em simultâneo e relaxam-nos ao máximo e ficam deitados até a música acabar. 

 

 

 

 

 

 

 


