Aula de Movimento Expressivo é a nova aposta do Colégio Raposo
Tavares

Atividade que auxilia no desenvolvimento em outras disciplinas é direcionada
para alunos do Fundamental I

O Colégio Raposo Tavares, localizado no Parque Ipê na grande São Paulo,
inseriu dentro da grade horária do Ensino Fundamental I (2° ao 5° ano) uma
aula chamada Movimento Expressivo. As atividades da nova disciplina têm
como objetivo estimular os alunos por meio das percepções tátil, visual e
rítmica, proporcionando a descoberta das possibilidades corporais.

Ministradas pela professora Juliane Vicente, as aulas são aplicadas uma vez por
semana e embasadas na técnica de Laban - teoria do movimento, ou seja,
baseadas no princípio de que todo movimento parte de uma ação corporal.
Essa técnica auxilia no desenvolvimento da coordenação motora e amplia o
repertório motor, estimulando a criatividade, a capacidade de raciocínio, a
autoconfiança e a expressividade corporal.

“A cada aula o aluno estará em contato com diversas linguagens artísticas
através de jogos pedagógicos, poemas e danças, que serão aliados às matérias
curriculares. Assim usamos essa disciplina como uma ferramenta pedagógica
interdisciplinar”, afirma Juliane.

Maria da Penha Romani, diretora pedagógica do Ensino Fundamental I, explica
que optaram por acrescentar essa aula para auxiliar na compreensão das
outras disciplinas. “Buscamos implantar uma ferramenta diferenciada que além
de possibilitar bem-estar aos alunos, pudesse também contribuir para o
desenvolvimento escolar. Foi assim que optamos pelas aulas de Movimento
Expressivo. E tem dado super certo!”

Sobre o Colégio Raposo Tavares
Há 30 anos na zona oeste de São Paulo, no Parque Ipê, com os cursos de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, o Colégio Raposo
Tavares chama atenção por sua excelente estrutura pedagógica. Visamos
conquistar o desenvolvimento individual de cada aluno a partir do apoio aos
pais e alunos com atendimento personalizado. Com ambiente familiar, destaque
para ao acompanhamento individualizado ao aluno, onde há salas menores com
o objetivo de facilitar a interação entre professor e aluno e consequentemente
promover melhor aprendizado.
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