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EMENTA

A dança como um conteúdo da Educação Física em espaços de educação formal e não formal.
A dança como manifestação de diferentes culturas. Dança, educação, lazer e saúde.
Fundamentos, métodos e estratégias pedagógicas no processo ensino-aprendizagem da dança
para diferentes públicos e objetivos.

OBJETIVOS

 Reconhecer e valorizar a dança como um importante conteúdo da Educação Física;

 Compreender e refletir criticamente sobre a dança em diferentes culturas e tempos
históricos;

 Compreender e experimentar diferentes possibilidades dançantes, sejam através das
danças codificadas ou não codificadas;

 Valorizar as dimensões lúdicas e estéticas promovidas pela prática da dança, reconhecendo
sua enorme contribuição para a sociabilidade;

 Compreender e fazer uso dos fundamentos pedagógicos básicos para o ensino da dança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 A dança como conteúdo das aulas de Educação Física em espaços de educação formal e
não formal;

 A dança e suas possibilidades na educação, lazer e saúde;
 A dança nas diferentes culturas ao longo da história;
 Danças codificadas e não codificadas: cultura erudita, popular, folclórica e de massas
 Fundamentos pedagógicos da organização e ensino da dança no contexto das aulas de

Educação Física.



METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas, leitura e análise de textos e vídeos, vivências práticas de
diferentes ritmos dançantes, improvisações corporais e trabalhos em grupos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação ocorrerá em todo o processo de desenvolvimento da disciplina. Ao longo do
semestre, serão solicitadas 3 atividades avaliativas (de igual peso/valor cada uma), conforme
segue:

 Produção de texto dissertativo, no qual o/a estudante deverá demonstrar domínio dos
conceitos trabalhados em aula (individual) (0-10)

 Trabalho em grupo (organização e apresentação prática de uma coreografia) (0-10)
 Auto-avaliação (individual), realizada pelo estudante a partir dos seguintes critérios:

leitura dos textos sugeridos e discutidos em aula; frequência nas aulas; participação nas
aulas teóricas e práticas; atitudes de colaboração com o grupo na elaboração do
trabalho coletivo. (0-10)

A nota final será a média aritmética dos valores alcançados em cada atividade - Atv1 + Atv 2 +

Atv3 / 3.
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