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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104936)

Ficha da Ação

Título Musiké: Expressão e educação musical
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10383194    Nome ÓSCAR ALBANO MOURA LEAL RIBEIRO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-07119/98
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A expressão e educação artística ocupa naturalmente um espaço central do universo infantojuvenil. As abordagens inatas
que se revelam, por norma, produtivas no âmbito do processo ensino-aprendizagem são, muitas vezes, menosprezadas
e/ou deixada nas mãos de “experts” na matéria. Sem prejuízo da importância real do uso desses recursos humanos
especializados é ao professor titular que compete a avaliação dos seus alunos nessa vertente, tal como nos restantes
domínios. Depreende-se, portanto, que a ele compete a sua dinamização. A formação inicial obtida e respetivas
competências nem sempre correspondem a essas necessidades. Neste contexto, justifica-se a presente proposta de ação
que aspira a dotar os docentes dessas mesmas competências básicas facilitando uma melhor validação dos conteúdos
avaliados.
Objetivos a atingir
Espera-se que os formandos passem a dominar com relativa naturalidade a linguagem musical básica e despertem os
sentidos para um melhor aproveitamento dessas aquisições em prol da melhoria do ensino. 
Pretende-se, assim, dotar os formandos de competências artísticas (musicais) reais que lhes permitam implementar e
desenvolver, na prática, os conteúdos do programa de expressão e educação musical no contexto de sala de aula, de
forma articulada com as restantes componentes do currículo (aprendizagens essenciais):
experimentando jogos de voz e corpo,
representando sons,
exprimindo criativamente a arte de ensinar,
criando atividades adequadas às turmas que lecionam, experimentando sons, músicas e instrumentos, 
analisando criticamente procedimentos e atividades, de forma a melhor sucessivamente a sua perfomance
Conteúdos da ação
Toda a oficina está direcionada para a aquisição e experimentação de conteúdos expressivos. “Musiké: expressão e
educação musical” resume a essência de exploração artística ao serviço do ensino. O autoconhecimento e a exposição a
exercícios práticos de expressão e educação musical permitirá lidar com fragilidades formativas e dará também um novo
alento nas práticas que dependerem dessas manifestações artísticas.
Os formandos serão convidados a explorar as suas capacidades e dificuldades numa abordagem criativa e inovadora
tendo por base os conteúdos que figuram no programa oficial:
Jogos de exploração 
Voz, corpo e instrumentos 
Experimentação, desenvolvimento e criação musical

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos Grupos de recrutamento 110 e 250
DCP 99   Descrição Professores dos Grupos de recrutamento 110 e 250

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20



09/07/2019 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=104936 2/2

Desenvolvimento auditivo
Expressão e criação musical
Representação do som
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Bibliografia fundamental
Beja, F.; Topa, J; Madureira, C. (1993). Drama, Pois!: Jogos e Projectos de Expressão Dramática. Porto: Porto Editora.
Gomes, P. (2004). Uma Canção por Semana. Santa Comba Dão: Edições Convite à Música.
Storms,G.(1998).100Jogos Musicais. Porto: Edições Asa.
Trias,N.ePérez,S.(2002).Jogos de Música e de Expressão Corporal. Lisboa: Âncora Editora.
Wallizch, H.; Oling, B.. (2004). The Complete Encyclopaedia of Musical Instruments. Sd.: Book Sales

Processo

Data de receção 18-02-2019    Nº processo 104386    Registo de acreditação CCPFC/ACC-103316/19
Data do despacho 25-03-2019    Nº oficio 2899    Data de validade 25-03-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
A oficina de formação contempla 25 horas de sessões presenciais e 25 horas de trabalho
autónomo. Pressupõe-se que os formandos terão tempo destinado à aplicação prática dos
conteúdos aprendidos em contexto de sessão presencial junto do seu público alvo. O
regresso à oficina permitirá o confronto do resultado das práticas com a aquisição e/ou
revalidação de conteúdo.
Na componente presencial esta oficina é desenvolvida de acordo com a metodologia de
investigação/reflexão/ação: i) a apresentação de referenciais teóricos sobre os conteúdos
elencados; ii) a elaboração de planos de atividades e construção de materiais destinados à
aplicação; iii) a descrição, pelos formandos, das práticas (avaliação e intervenção)
implementadas durante as sessões de trabalho autónomo.

  

Serão executados
planos de trabalho nas
respetivas turmas, sob
orientação/monitorização
do formador.


