
BAilA COr
Uma experiência sensorial 

em torno da dança e das cores



Oficinas lúdicas de dança para crianças a partir de 3 anos, que
trabalha com a intensidade, a leveza, a agilidade e o aterramento
dos movimentos de acordo com a inspiração das cores. Nessa
fase, as crianças estão em processo não apenas de  diferenciar
cada vez mais cores, mas também de nomeá-las. Isso é feito, em
grande parte, na forma de brincadeira. 

Nessa atividade, trabalhamos com as cores primárias e suas
derivações (cores quentes, cores frias, cores pastel etc.) e os
movimentos que elas evocam.



Junto com pequenas histórias e jogos, acompanhados de
manipulação de objetos (tecidos, fitas e outros objetos lúdicos),
realizam-se processos criativos em conjunto com as crianças. A partir
daí criamos padrões ritmicos e movimentos que figuram pequenas
coreografias. Nessa atividade, Laban serve como técnica de base
para o trabalho com crianças na dança. Mães, pais ou
acompanhantes são convidados a participar ativamente, numa
relação de troca com os pequenos, por meio da dança. 



Repertório para os encontros

Cores quentes: Movimentos que vão do vivaz ao

intenso, trabalhando cores que evocam o

dinamismo, o elemento fogo e sua relação com ciclos

ritmicos dos pés.

Cores frias: Leveza, suavidade e fluidez dos

movimentos, evocando os elementos água e ar,

culminando no recolhimento e na diminuição da

intensidade.

Tonalidades: os diversos tons de uma mesma cor e a

transformação dos movimentos, indo do intenso ao

mais suave, e depois fazendo o inverso. 

Arco-íris de movimentos: culminação da

experiência sensorial com as cores, experimentando

danças que transitam entre as diversas cores, como

forma de celebração final.



Público alvo: crianças de 3 a 6 anos. 
 
Duração: 1h / encontro. 
 
Vídeo de atividades lúdicas com dança, realizado pelo
Núcleo Reinventachão:    "Abracadabra, isto é um
quintal!":  https://www.youtube.com/watch?
v=x1S1sAz7qHo  
 



Tamara é dançarina (DRT 0045943/SP) e contadora de

histórias. Tem pós-graduação em educação e em sociologia da

cultura pela USP. É autora do livro  “Jogo, mímese e

socialização - os sentidos do brincar na infância“. Atualmente,

realiza  pesquisa de linguagem na articulação de danças

étnicas com contação de histórias. 

É praticante de danças ciganas dos Balcãns, danças indianas e

danças circulares étnicas. Desde 2015, vem desenvolvendo

trabalhos de cunho intercultural, principalmente em danças

étnicas, contação de histórias e intervenção artística, em

cursos, oficinas, performances e apresentações para públicos

variados, no Brasil e na França. Tem como atividades de

destaque as oficinas Bicho Dança, Dançar a história e o curso

Dança Cigana Fusion.

Oficineira: Tamara Grigorowitschs 



Sobre o Núcleo
Reinventachão

O  Núcleo Reinventachão  é um núcleo de criação e

performance em artes integradas, que articula

intervenção artística, dança, música, contação de

histórias, improvisação e processos de criação coletivo.

Entre os seus trabalhos estão a contação de histórias

intercultural “Ciranda de histórias“, “Lili e a pedra

mágica“ (contação de histórias para crianças pequenas);

as intervenções artísticas “Quintal de estar“, “Isso aí que

você sabe“ e “Abracadabra, isto é um quintal!”. Criaram

e ministraram o curso “Interculturalidade em

movimento“, articulando dança, música e ritmo.

Oferecem ainda oficinas de intervenção artística, dança

e contação de histórias e composição musical, para

crianças e adultos.

Integrantes: Tamara Grigorowitschs, dançarina e

contadora de histórias e Luciano Antonio Carvalho,

músico, compositor e ator.

Contato:

tamara.arteeducacao@gmail.com

11-983520109

terradanca.wordpress.com

reinventachao.wordpress.com


