
 

 

 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Nome do exercício 
Dança das vogais 
 

Objetivos 
Desbloqueio 
Coreografia e escuta 
 

Grupo-alvo 
Todos 
 
Número de participantes 
8 a 16 participantes 
 
Duração 
10 a 25 minutos (dependendo da importância da pesquisa coreográfica)  
 

Material 
Nenhum 
 
Elementos técnicos 
Uma pessoa da equipa deve criar e gerir Salas simultâneas. 
Participantes devem ter câmera e microfone. 
 
Descrição 
O objetivo da atividade é mostrar que sons podem influenciar os nossos            
movimentos, e que pode ser fácil criar coreografias a partir dos elementos que nos              
rodeiam.  
A facilitadora começa por dividir as participantes em dois ou três grupos            
(dependendo do número de participantes). Participantes podem acrescentar atrás         
do próprio nome o número correspondente ao número da equipa, para mais clareza.  
 
O primeiro passo, é fazer experienciar ao grupo várias sons, correspondentes às            
diferentes vogais (A, E, I, O, U). As vogais são tocadas/cantadas uma a seguir à outra,                
separadamente, e participantes devem reagir aos sons com os seus corpos. 
A facilitadora pode brincar com o ritmo, tom, intensidade, etc, para tornar o             
exercício mais lúdico. Pode optar por pedir a todos os grupos para experimentar             
simultâneamente, ou fazer experimentar um grupo a seguir o outro, com os grupos             
que não estão a dançar a fazer o papel de público. Todos os grupos devem               
experimentar reagir a todas as vogais. 
Depois desta parte, a equipa facilita uma curta roda de reflexão, pedindo a             
participantes para partilharem o que sentiram ou observaram. 



 

 

 

 

O segundo passo é enviar cada grupo numa Sala         
simultânea, depois de explicar a tarefa. Os grupos terão 10 minutos na Sala             
simultânea para criar uma sequência de vogais com coreografia, usando o que            
descobriram durante o primeiro passo. 
 
Quando todos os grupos estão prontos, regressam para a sala principal. Um grupo a              
seguir ao outro apresentar a sua coreografia aos outros. 
 
Variantes 

Em vez de letras, a facilitadora pode usar os quatro elementos (água, fogo, vento,              

terra), sons de natureza, ou qualquer outra série de elementos, para ter uma             

vertente linguística mais intensa. 


