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ANO:2018/1        PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA DANÇA 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Ms. HENRIQUE LIMA RIBEIRO 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 20HS    PRÁTICA: 20HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudos das manifestações da dança em seus aspectos históricos, culturais, pedagógicos e técnicos. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Atendendo ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Educação Física, o Projeto 
Pedagógico do Curso de Educação Física da UniEVANGÉLICA espera formar um bacharel em Educação Física 
que apresente um domínio do conhecimento da área de Educação Física, reconhecendo-a como área 
interdisciplinar, constituída a partir de fundamentos científicos do campo das ciências da saúde e humanas, não 
hierarquizados entre si.  Estes fundamentos são essenciais na formação do bacharelado em Educação Física, 
uma vez que foram eles que permitiram, ao longo da história, as primeiras sistematizações do exercício físico, a 
partir de grandes temas da cultura, a dança. 
Neste contexto, a disciplina de Dança pretende contribuir para a formação deste profissional, desenvolvendo 
atividades e conteúdos de maneira que, ao final da disciplina, o acadêmico seja capaz de: 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
-Identificar os percussores da dança e sua evolução  - História da Dança 

-Estabelecer relações do corpo e a dança; 

- O corpo; Trabalho respiratório, despertar 
dos sentidos. 
 

-Analisar a função, importância do ritmo no individuo; 

- Ritmo. Ritmo na criança; sentido rítmico; 
dados espaciais e temporais; Ritmo 
Biológico ou biorritmo. 

-Conhecer e desenvolver o conhecimento de frase musical; 
- Apreciação Musical; Frase musical e frase 
de movimentação; 

-Aplicar frase musical dentro da dança; 
 

- Desenvolver a capacidade do aluno na elaboração de frase 
musical. 

 

-Conhecer e aplicar os tipos de  movimentos dentro da dança. 

 
- Estudo do movimento, movimentos 
lineares básicos; 

 

-Esboçar coreografias conforme várias temáticas utilizadas nas 
escolas; 
-Identificar e discutir os fatores que influenciam o processo 
coreógrafo. 

 
-Identificar e aplicar a importância da dança na prática da 
Educação Física.  

- Coreografia; processo coreográfico; 
Fundamentos técnicos para elaboração 
coreográfica 

- Identificar a importância da improvisação e Oferecer ao aluno - A importância da rítmica na Educação 
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vivências de improvisação na escola.  Física; A dança aplicada na escola; 
- Exploração do potencial criativo individual 
e coletivo. Improvisação. 

 
 
 
 
 
METODOLOGIA: 

• Aulas Expositivas; 
• Aulas práticas; 
• Trabalhos e leitura supervisionados; 
• Seminários; 
• Adoção de livro texto como referência das aulas práticas-teóricas. 
Participação em grupos que propiciam a aprendizagem e a reflexão individual e coletiva dos conteúdos 
abordados, tendo o professor como orientador do processo.   
 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação será feita dentro de todos ou alguns dos instrumentos propostos. O valor de cada 
instrumento será definido a critério do professor.  
                      O aluno será avaliado também através da participação nas aulas, Crescimento durante o processo 
educativo. 
 
Podendo ser em forma de bonificação ou não, sendo assim ela se realizará em diferentes momentos. 
 
PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – FORMA: Na forma Oral e/ou escrita, individual e/ou em 
grupo, com questões objetivas e/ou subjetivas e atividades em classe e/ou extraclasse. 
Verificação da 1ª V.A: 50 pontos (escrita 40 (24/03), 10 participação); 
Verificação 1ª V.A: 50 pontos (prática) (07/04) 
 
SEGUNDA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – FORMA: Na forma Oral e/ou escrita, individual e/ou em 
grupo, com questões objetivas e/ou subjetivas e atividades em classe e/ou extraclasse. 
Verificação 2ª V.A: 50 pontos prova prática e 10 pontos participação ( 12/05) 
Verificação da 2ª V.A: 40 pontos (provão); (05/05). 
 
TERCEIRA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – FORMA: Na forma Oral e/ou escrita, individual e/ou em 
grupo, com questões objetivas e/ou subjetivas e atividades em classe e/ou extraclasse. 
Verificação 3ª V.A: Prova prática (festival 50 pontos) (14-06) e prova escrita 50 pontos ( 23/06) ou SOMENTE 
100 pontos FESTIVAL (14-06).  

Obs: Os conteúdos são cumulativos por V.A 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
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REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 

       Visando ampliar as formas de desenvolver os conteúdos de anatomia e aplica-los de forma prática serão 
desenvolvidas atividades interdisciplinares entre as disciplinas de dança, anatomia e fundamentos da Educação 
Física. Nesta práxis os alunos deverão extrair 3 imagens de movimentos (passos) de estilos de dança diferentes, 
abordados na disciplina, e elaborar uma apresentação (fotográfica/power point), descrevendo pelo menos 5 
movimentos em no mínimo 3 articulações. Serão avaliadas as características artísticas (figurino, postura, 
ambiente, criatividade, inovação), técnicas em dança (postura, correção, etc) além da análise e nomenclatura 
correta da articulação analisada e do movimento descrito. Estes devem estar descritos nas imagens e 
apresentados oralmente pelos alunos. Além disso, deve ser entregue uma trabalho de forma escrita, registrando 
a historicidade do estilo de dança adotado no Brasil e no Mundo (origem, influências, movimentos principais, etc). 
Esta atividade será pontuada na disciplina de anatomia, fundamentos da Educação Física e Esportes e Dança de 
acordo com os critérios de cada professor. 
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Horizonte: Inédita, 1996. 
NANNI, Dionísia, Dança Educação – Princípios, Métodos e Técnicas, Sprint, 2001. 
SOUSA, Fátima Nogueira Gonçalves de; VENÂNCIO, Patrícia Espíndola Mota. Apostila de Dança. 2008. 
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ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 
 
 
 
 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 


