Departamento Extracurrícular 2019

Ementa Street Dance
Descrição do curso / Course Description:
A oficina trabalha de maneira dinâmica e lúdica, alguns estilos presentes no conjunto das
Danças Urbanas, com foco no desenvolvimento da coordenação motora, das noções de ritmo,
da criatividade e das relações interpessoais. Assim, visa o desenvolvimento progressivo de
aspectos técnicos e psicomotores, com foco na construção da autonomia através de diferentes
exercícios e jogos de atenção, de grupo e de criação.

Objetivos de aprendizagem do ano / Learning objectives of the year:
Objetivo Geral:
Iniciar a prática deste estilo de dança aos alunos, trabalhando, para além da técnica específica
do Street Dance, aspectos como motricidade, ritmo, equilíbrio, socialização, criatividade e etc.
Objetivos específicos:
- Desenvolver a coordenação motora do aluno através dos estilos Hip Hop Dance e alguns
elementos do estilo Waving;
- Desenvolver as noções rítmicas;
- Desenvolver as diversas funções psicomotoras;
- Estimular a criatividade através dos diferentes jogos de composição;
- Estimular o trabalho de equipe e o respeito às diferenças, através de diferentes jogos
cooperativos;
- Estimular o reconhecimento do próprio corpo nas suas relações com o espaço, o tempo e o
movimento;
- Estimular a sensibilidade e o senso estético através do desenvolvimento de uma prática
artística;

Evidências de aprendizagem / Assessment
- Avaliações trimestrais;
- Apresentações semestrais aos responsáveis e alunos;

Conteúdo / Course Content
1º SEMESTRE:
• Desenvolvimento do aprendizado de conjunto de passos básicos do estilo Hip Hop Dance,
através de diferentes procedimentos tais como: sequências técnicas bilaterais, deslocamento
espacial dançado, jogos de atenção e jogos técnicos.
• Trabalho de percepção das possibilidades articulares através de aquecimento fragmentado
e introdução de exercício de ondulação de membros superiores (estilo Waving);
• Introdução do conceito de sequência coreográfica;
• Estímulo a composição, a criação e autonomia através de jogos de composição e rodas de
improviso.
2º SEMESTRE:
• Continuação do aprendizado com aumento do conjunto de passos do estilo Hip Hop Dance;
• Aprofundamento do trabalho de percepção articular e fragmentação de movimento através
do estilo Waving;
• Aprofundamento do trabalho de coordenação motora através de diferentes procedimentos,
tais como: sequências técnicas bilaterais, deslocamento espacial dançado, jogos de atenção
e jogos técnicos;
• Estimulo a composição, a criação e autonomia através de jogos de composição e rodas de
improviso;
• Desenvolvimento de coreografia;
• Exercício de apresentação da(s) coreografia(s).

