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• Neste guia prático vais ter à tua disposição os vários exercícios que 
deverás executar em casa; 

• Descarrega este manual e guarda-o no teu computador;

• Veste roupa confortável para a prática dos exercícios ( fato de treino, 
sapatilhas e uma garrafa de água). 
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INTRODUÇÃO À MODALIDADE 

As Atividades Rítmicas e Expressivas permitem-nos vivenciar uma
linguagem motora diversificada e ajuda-nos a desenvolver novas perceções da
nossa imagem corporal;

São atividades que usam a música, ritmo, cadência musical e explora as
diferentes expressões corporais, tais como: criatividade, ritmo, expressão
corporal, sociabilização, flexibilidade, reação interpessoal, noções corporais,
espontaneidade, responsabilidade, cidadania, expressão e comunicação, entre
outros aspetos.

GUIA PRÁTICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA –ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• O que é a música?

• Como “ler” uma música e fazer uma coreografia?

• Que tipo de atividades podemos fazer com atividades rítmicas e
expressivas?

• Dicas de exercícios e jogos

Os conteúdos programáticos a abordar neste guia são: 
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O QUE É A MÚSICA?
MÚSICA…

• É a combinação de ritmo, harmonia e
melodia, de maneira agradável ao ouvido;

• É a organização temporal de sons e
silêncios (pausas);

• É a arte de coordenar e transmitir efeitos
sonoros, harmoniosos e esteticamente
válidos, podendo ser transmitida através
da voz ou de instrumentos musicais.
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O QUE É A MÚSICA?

RITMO…

• É a marcação do tempo de uma música.
Assim como o relógio marca as horas, o
ritmo diz-nos como acompanhar a música.
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MELODIA…

• É a voz principal do som, é aquilo que pode
ser cantado.



O QUE É A MÚSICA?
Os diferentes tipos de ritmo, ajudam a definir géneros e estilos musicais, ou seja, há quase como

que um padrão tipo, para cada estilo musical.
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Clássica

Rock

Disco

Pop

Hip-Hop
E muitos 
mais…

Country

Jazz Popular

Funk



ESTILOS DE DANÇA
De uma certa forma, também nos é relativamente fácil associar algumas imagens aos estilos

musicais:
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Clica nas imagens

BALLET

HIP-HOP

COUNTRY

DISCO

POPULAR

https://youtu.be/zV1qLYukTH8
https://youtu.be/zV1qLYukTH8
https://youtu.be/dKSAFltibRE
https://youtu.be/dKSAFltibRE
https://youtu.be/LUID0jSh2Ic
https://youtu.be/LUID0jSh2Ic
https://youtu.be/GUHMqQ47Vns
https://youtu.be/GUHMqQ47Vns
https://youtu.be/9B-0jIwERv8
https://youtu.be/9B-0jIwERv8


COMO DECOMPOR UMA MÚSICA?
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Uma música é composta por várias partes que tendem a repetir-se numa mesma ordem e padrão. Vamos
lá tentar decompor uma música:

• Foi escolhida como exemplo, uma música que
usamos nas aulas de AFD, mais precisamente no dia
27/03/2020; A música começa com uma parte inicial
chamada introdução; Depois segue-se a “parte A”,
seguida de um pré-refrão e por fim, o refrão.

• A sequência repete-se até ao final da música,
sempre na mesma ordem: introdução, parte A, pré-
refrão, refrão.

The Weekend

Blinding Lights

Introdução

“Parte A
”

Pré-refrão

R
ef

rã
o



COMO DECOMPOR UMA MÚSICA?
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• Ao minuto 2:43 começa a parte da INTRODUÇÃO (até ao minuto 2:54);
• Do minuto 2:55 até ao 3:17 está a “PARTE A”; 
• Do minuto 3:18 até ao 3:28 está o PRÉ-REFRÃO;
• E do minuto 3:29 até ao 3:50 o REFRÃO; 
• Ao minuto 4:47 aparece uma parte nova, á qual chamamos “PARTE B”.

Se tivesses que pôr em papel a decomposição desta música seria desta forma:

1. INTRODUÇÃO
2. “PARTE A”
3. PRÉ-REFRÃO
4. REFRÃO
5. INTRODUÇÃO
6. “PARTE A”

7. PRÉ-REFRÃO
8. REFRÃO
9. “PARTE B”
10. REFRÃO
11. INTRODUÇÃO
12. REFRÃO

Introdução

“Parte A
”

Pré-refrão

R
ef

rã
o



COMO FAZER UMA COREOGRAFIA?
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1. Para fazermos uma coreografia, temos que “dar asas à nossa imaginação” e interpretar a música que 
vamos coreografar; 

2. Decompor a música ( como já aprendeste anteriormente);
3. Coreografar com passos e gestos as partes já decompostas; 
4. Repetir os gestos e passos de acordo com a sequência da música. 

Pegando no exemplo da música mencionado antes, após a decomposição da mesma, foram atribuídos os seguintes 
passos e gestos a cada parte:

INTRODUÇÃO                PARTE A                    PRÉ-REFRÃO                  REFRÃO                        PARTE B  

Clica nas 
imagens

Clica aqui
Vídeo completo

https://streamable.com/eejt7g
https://streamable.com/eejt7g
https://streamable.com/digss6
https://streamable.com/digss6
https://streamable.com/14qdjf
https://streamable.com/14qdjf
https://streamable.com/6x260d
https://streamable.com/6x260d
https://streamable.com/pl1u7e
https://streamable.com/pl1u7e
https://streamable.com/j7df0v
https://streamable.com/j7df0v
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QUE TIPO DE ATIVIDADES PODEMOS FAZER COM
ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS?

• Jogos de imitações;

• Jogos de dança; 

• Jogos de interpretação;

• Coreografias 



AQUECIMENTO 
• Rodar os braços para a frente e para trás;

• Afastar e junta braços à frente;

• Rodar a cintura para os dois lados;

• Rodar os joelhos para dentro e para fora (movimento circular);

• Rodopiar os pés (direito e esquerdo)

• Rodar os pulsos.

• Coreografia “ Blinding Lights” dos The Weekend.

Clica aqui
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https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU
https://youtu.be/If0UEEMxBuU


Clica aqui
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DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS

JOGO DOS ANIMAIS • Junta a família.

• Tu ficas de fora enquanto os restantes elementos estão a dançar ao

som de uma música e quando a música pára, dizes um animal e

todos devem imitar esse animal ;

• Depois entras no jogo e outro elemento da tua família fica de fora e

diz outro animal, e todos imitam. Sempre assim até todos os

jogadores tiverem escolhido um animal.

JOGO DE INTERPRETAÇÃO 

https://streamable.com/rgilcl
https://streamable.com/rgilcl
https://streamable.com/rgilcl
https://streamable.com/rgilcl
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JOGO DAS CADEIRAS
• Deves colocar uma cadeira a menos, que o número de

participantes, ou seja, se jogarem 6 pessoas, só colocas 5 cadeiras;

• O objetivo é dançar à volta das cadeiras até que a música pare;

quando parar, os jogadores devem procurar com a maior rapidez

uma cadeira livre para se sentarem;

• Caso não consigam devem sair do jogo e retirar uma cadeira.

• Ganha quem conseguir chegar ao fim sem perder.

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS
JOGO DE DANÇA/  INTERPRETAÇÃO 
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JOGO DO ESPELHO

• Neste jogo deves delinear as casas de forma igual;

• O que um jogador faz, o outro, terá que repetir sem se 
enganar. 

Clica aqui

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS
JOGO DE IMITAÇÃO 

https://youtu.be/lTT3OlqsNV4
https://youtu.be/lTT3OlqsNV4


GUIA PRÁTICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA –BASQUETEBOL

RITMOS COLORIDOS

1. Coloca no chão, 4 folhas coloridas e
coloca fita cola igual à imagem;
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• O objetivo do jogo é fazer o percurso , de acordo com os vídeos de
cada nível, sem te enganares. Joga com pelo menos mais uma pessoa.

• Deverás fazer os 3 níveis de execução, de acordo com o ritmo da
música de acordo com os próximos vídeos.

Clica aqui Clica aquiClica aqui

NÍVEL 1 NÍVEL 3NÍVEL 2

Download 
música

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS

2.   Na última folha coloca de 
forma diferente: 

JOGO DE DANÇA/ COREOGRAFIA 

https://streamable.com/lmxnri
https://streamable.com/lmxnri
https://streamable.com/3iawn6
https://streamable.com/3iawn6
https://streamable.com/spq0b6
https://streamable.com/spq0b6
https://streamable.com/8t9zyu
https://streamable.com/8t9zyu
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JOGO DAS CORES

Neste jogo também vais precisar de 4 folhas de cor
diferentes.
Num computador ou televisão vais ter 3 níveis de
execução: o objetivo é saltar para as cores e/ou
posições corretas.

No nível 1, tens que ter as cores alinhadas (como 
mostra na figura) e deves saltar para a cor que 
aparece na TV.

Clica aqui

DEMONSTRAÇÃO 
NÍVEL 1

Vídeo jogo 

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS
JOGO DE DANÇA/ COREOGRAFIA/ IMITAÇÃO 

https://streamable.com/pnntxx
https://streamable.com/pnntxx
https://streamable.com/pnntxx
https://streamable.com/n46lcb
https://streamable.com/n46lcb
https://streamable.com/n46lcb
https://streamable.com/n46lcb
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JOGO DAS CORES

No nível 2, tens as cores alinhadas, mas em posições 
específicas e deves saltar para as duas cores que 
aparecem na TV. Clica aqui

DEMONSTRAÇÃO 
NÍVEL 2

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS
JOGO DE DANÇA/ COREOGRAFIA/ IMITAÇÃO 

Vídeo jogo 

https://streamable.com/0qs0wa
https://streamable.com/0qs0wa
https://streamable.com/0qs0wa
https://streamable.com/vuog26
https://streamable.com/vuog26
https://streamable.com/vuog26
https://streamable.com/vuog26
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JOGO DAS CORES

No nível 3, tens as cores alinhadas, deves saltar para as duas cores que aparecem na TV.

Clica aqui

DEMONSTRAÇÃO 
NÍVEL 3

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS
JOGO DE DANÇA/ COREOGRAFIA/ IMITAÇÃO 

Vídeo jogo 

https://streamable.com/8pjavv
https://streamable.com/8pjavv
https://streamable.com/8pjavv
https://streamable.com/nnb0t5
https://streamable.com/nnb0t5
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JOGO DO SOCO SOCO BATE BATE

Neste jogo tens uma sequência de 3 movimentos combinados, que devem ser repetidos de acordo com 
uma música. A ordem é: 

“Soco soco bate bate, soco soco vira vira, soco bate, soco vira, soco bate e vira”
A música tem 2 velocidades. 

Clica aqui

DICAS DE EXERCÍCIOS E JOGOS
JOGO DE COREOGRAFIA/ IMITAÇÃO 

https://youtu.be/OTZDKqrtlGM
https://youtu.be/OTZDKqrtlGM
https://youtu.be/OTZDKqrtlGM
https://youtu.be/OTZDKqrtlGM


ALONGAMENTOS
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Executar cada exercício durante 20 segundos



DIVULGAÇÃO E REDES SOCIAS 
Para veres o vídeo da coreografia final, clica aqui

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpAyHjI5U_D
M3a6RCkYmMHVPksGExtV70

https://www.facebook.com/watch/cmlousada/514999
345882953/

https://www.instagram.com/municipiodelousada/

Poderás ter acesso a outros conteúdos de Atividade 
Física em casa, se clicares nos links abaixo: 

24

https://youtu.be/79Iir87xf6k

https://www.instagram.com/municipiodelousada/
https://www.instagram.com/municipiodelousada/
https://www.facebook.com/watch/cmlousada/514999345882953/
https://www.facebook.com/watch/cmlousada/514999345882953/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpAyHjI5U_DM3a6RCkYmMHVPksGExtV70
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpAyHjI5U_DM3a6RCkYmMHVPksGExtV70
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpAyHjI5U_DM3a6RCkYmMHVPksGExtV70
https://www.facebook.com/watch/cmlousada/514999345882953/
https://www.instagram.com/municipiodelousada/
https://www.youtube.com/watch?v=79Iir87xf6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=79Iir87xf6k&feature=youtu.be
https://youtu.be/79Iir87xf6k
https://youtu.be/79Iir87xf6k

