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RESUMO 
 
 

A dança é parte fundamental no desenvolvimento psíquico, motor, social, cognitivo e afetivo da 
criança. Com isso, faz-se necessário e importante o ensino de tal modalidade nas escolas. A 
criança tende a se entreter e se identificar com atividades que lhe dão prazer e diversão, e a 
dança consegue envolver o desenvolvimento de várias habilidades, juntamente com a 
socialização e o trabalho em grupo de forma divertida e descontraída, ainda mais quando se 
está na escola que estereotipicamente é um lugar com regras e disciplinas a serem seguidas. 
Entendemos que a dança é função do professor de educação física trabalhar na escola, uma 
vez que no corpo da criança tem os mesmos benefícios que os esportes, pois ambos trabalham 
as habilidades básicas, as capacidades físicas e as capacidades psicomotoras. De acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, a dança é um dos conteúdos que 
deve ser trabalhado nas aulas de Educação Física Escolar. O projeto “Dança na escola: 
desenvolvendo habilidades e promovendo a diversão” tem como objetivo desenvolver as 
habilidades motoras e cognitivas, assim como desenvolver a criatividade e a socialização, 
diversificando as aulas de Educação Física, mostrando a sua importância e os benefícios aos 
alunos. Além disso, proporciona aos alunos uma vivência de vários ritmos e fazendo com que 
conheçam os limites do próprio corpo. O projeto acontece em na EMEF Professor Antonio 
Carlos Ribas Branco, na cidade de Taubaté, duas vezes por semana, com alunos de ambos os 
sexos, do 6° ao 9° ano, nos períodos da manhã e tarde. Os alunos têm aulas teóricas e 
práticas, nas quais aprendem a história da dança, os principais passos de cada ritmo e os 
elementos coreográficos importantes para a montagem de uma coreografia, com o intuito de 
estimular a criatividade dos alunos, desenvolver o trabalho em grupo e levá-los a fazer 
apresentações. Além disso, em todas as aulas, os alunos têm atividades lúdicas, para 
interação e descontração, oferecendo-lhes experiências básicas e práticas de dança, 
atividades que envolvam ritmo, artes, expressões corporais, etc. O projeto ainda não foi 
finalizado, porém já notamos por meio da prática da dança que houve melhora da coordenação 
motora, da memória, da criatividade, melhora do ritmo, do equilíbrio e, principalmente, da 
convivência com os colegas. Concluímos que a dança, dentro da escola, é fundamental para a 
formação integral do aluno, e que se o professor de educação física diversificar seu 
planejamento, incluindo o conteúdo da dança nas aulas, os alunos terão a oportunidade de se 
desenvolverem, abrangendo um melhor conhecimento da cultura corporal do movimento. 


