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Nesse trabalho vamos apresentar uma mostra do é realizado no projeto de extensão: 

Dança na escola-2015. Com esse minicurso objetiva-se oportunizar os participantes o 

reconhecimento corporal, possibilitando a percepção de suas capacidades e limites, 

estimulando a consciência e a prática dos movimentos da dança, através do aprendizado do 

Jazz. Os procedimentos metodológicos adotados para esse minicurso são: 1- recepção dos 

participantes e apresentação do jazz como uma modalidade de dança; 2- atividades de 

alongamento e flexibilidade; 3- passos básicos do jazz; 4- construção de coreografia; 4- 

dança coreografada. Segundo Mundin (2005) o Jazz é dança uma criativa, mas que 

necessita de uma postura adequada e de consciência corporal. O que é de difícil 

aprendizagem, visto que demanda muito ensaio e dedicação. Mesmo diante da 

complexidade do aprendizado do jazz, esse minicurso pretende possibilitar aos 

participantes uma vivência desse estilo de dança o que poderá despertar o interesse por sua 

aprendizagem. 

Ao mostrar um pouco das atividades realizadas no Projeto de Extensão Dança na 

escola-2015, apresentaremos as possibilidades educativas do ensino de jazz, onde os 

participantes do projeto adquirem o conhecimento prático e teórico dessa arte que pode 

proporcionar uma melhora na qualidade de vida para seus praticantes. A dança exige muita 

disciplina, dedicação, interação e diálogo com os colegas e professores, características essas 

que são de fundamentais na formação do sujeito. A dança para crianças e adolescentes além 

de lhes proporcionar um trabalho físico, também às estimula a aprender e desenvolver uma 

atividade que vai além das salas de aula.  

Através desse minicurso procurar-se-á garantir aos participantes um tempo de 

reflexão e vivência da dança não só como um meio de adquirir conhecimentos, como 

também uma atividade de lazer que pode oportunizar o prazer e que auxilia a manifestação 

da criatividade e da comunicação humana. 
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