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Muitos artistas que se expressam por meio da 
dança, linguagem que utiliza o corpo como 

principal forma de expressão. Os artistas que 
se dedicam a essa arte podem atuar como 

dançarinos e/ou coreógrafos. 

E para a criação de coreografias, estes artistas  
buscam inspiração na vida cotidiana, em suas 
memórias, tristezas e sonhos, movimentos de 

animais , fenômenos da natureza. 

Todos nós temos o corpo humano como um 
importante veículo de comunicação. Quando 

gesticulamos somos capazes de demonstrar os 
nossos sentimentos. Quando passamos a 
perceber melhor os nossos movimentos, 

adquirimos uma consciência corporal. 

a consciência corporal   



CRIANDO ANIMAIS

1}BATE PAPO SOBRE O ESPETÁCULO HUMANIMAL

a) Em que ambiente estavam os animais. Era dentro de um teatro?

b) Quantos animais e quais você identificou na apresentação do ? 

d)Qual foi o seu animal favorito? 

e) Como ele se mexe? Demonstre com o seu corpo, fazendo o gestual. Veja que 
materiais pode usar, como lençol, toucas ou cangas, para incrementar o figurino! . 

2}  HORA DA CRIAÇÃO  

Agora é hora de você criar o seu animal! 

1ª etapa - Identificar materiais reciclados e 
outros objetos que tenha em casa que sirva 
para a atividade. 

2ª etapa - Pegue todos os materiais recicláveis  
possíveis e deixe à sua disposição. 

3ª etapa - Construção do animal. CAPRICHE! 
SEJA CRIATIVO!  E NÃO TENHA PRESSA! 

   

Materiais 
Potes, rolo de 
papel higiênico, 
meias, caixa de 
papelão
Cola
Durex
Tesoura
Retalho
Tintas 

A arte é capaz de despertar a 
nossa imaginação! E pode 
fazer isso de muitas 
maneiras! Quer um exemplo? 
Observe alguns objetos da 
sua casa: vasilhas, lápis, 
copos...podem ganhar vida!



3) IMPROVISAÇÃO CORPORAL

.
   

EXPERIMENTE! 
Dançar em ritmo muito lento * Dançar muito rápido * Dançar como 
robô * Dançar como o ar * Dançar  com muito sono * Dançar  feliz * 
Dançar muitoooo feliz * Dançar triste ...

Com todos esses 
movimentos novos, criem 
sequências e coreografias!

Dê um nome para o seu novo companheiro no @festivalpetiz., TIRE UMA 
FOTO E COMPARTILHE NO @FESTIVALPETIZ. 

Com o seu novo amigo (ou um boneco favorito) as crianças deverão 
fazer uma dança em dupla. Sugere-se que a música de HumAnimal 
seja utilizada na atividade, ou outra de natureza instrumental. 

O adulto deverá sugerir, a criança alguns ‘estados’ para esta dança. 
A dança pode começar no chão, deitados, depois sentados até 
ficarem em pé! 



Compartilhe  a sua experiência 
nas redes sociais e marque a 
gente! Queremos saber como 
foi a brincadeira!

@festivalpetiz ou 
#petiznaquarentena 
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