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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #105102)

Ficha da Ação

Título Percursos da Dança II_Atividades rítmicas e expressivas
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. 10870513    Nome CRISTINA MARIA DE CARVALHO FERREIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-25346/09
Componentes do programa    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O programa da disciplina de Educação Física (básico e secundário) considera três níveis de ensino: nível introdutório,
elementar e avançado. O ensino/aprendizagem dos conteúdos programáticos das atividades rítmicas expressivas
englobam a ginástica aeróbica, as danças sociais, as danças tradicionais e as danças modernas, sendo que em qualquer
destes níveis é utilizada linguagem técnica que a maioria dos professores de Educação Física tem dificuldade em
dominar, tanto pela sua complexidade como pela constante necessidade de atualização. Com esta ação visa-se uma
atualização de técnicas que suportem o desenvolvimento da atividade em sala de aula, de forma criativa, apelativa e
segura.
Objetivos a atingir
Aceder, de forma simplificada e articulada, à matéria referente à dança, essencial ao desenvolvimento de uma unidade
didática na escola; 
Dotar os docentes de informações importantes e ferramentas pedagógicas que os ajudem na conceção e produção dos
meios necessários à organização de atividades e exercícios de dança, nas aulas;
Gizar atividades para testar em grupo de formandos (sessões presenciais), que ao aplicar em sala de aula sejam
apreciadas pelos alunos;
Compor e realizar ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS (Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais), sequências
de elementos técnicos elementares, em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade,
de acordo com os motivos das composições;
Refletir conjuntamente sobre as atividades desenvolvidas, de forma a introduzir-lhes melhorias.
Conteúdos da ação
Apresentação, diagnóstico e análise de conteúdo dos programa da disciplina de Educação Física no que respeita à dança;
Ações (corpo, espaço, tempo, relações, dinâmica e qualidade do movimento);
Danças Tradicionais do Mundo (passos base e composições coreográficas de 3 danças); 
Danças Sociais (passos base e composições coreográficas de Chácháchá; Valsa Vienense; Rumba e/ou Merengue).
Metodologias de realização da ação

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 260 e 620
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 260 e 620

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

Presencial   Trabalho
autónomo

A metodologia para a aquisição de conhecimentos e competências no domínio da Dança será, na
sua maioria, o método demonstrativo, podendo também recorrer ao trabalho de grupo. Não é
suficiente explicar por palavras o que se pretende que se aprenda, é necessário mostrar e deixar

  Produção de
materiais
(aplicação dos
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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
Laird, Walter, Technic of Latin Dancing, Dance Teachers' Association Ltd (1988).
Dekker, Mirjam, Danças (En)Cantadas e outras não. Em http://teacherpop.org/2015/01/science-says-your-classroom-
needs-more-dance-parties/

Processo

Data de receção 01-03-2019    Nº processo 104514    Registo de acreditação CCPFC/ACC-103424/19
Data do despacho 04-04-2019    Nº oficio 3115    Data de validade 04-04-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

que os formandos se apropriem dos conteúdos em análise. É preciso simultaneamente explicar e
mostrar, associar explicação à demonstração, experimentar e até a ilustrar.
A realização de determinada operação técnica pelos formandos, será efetuada, primeiro sob
orientação da formadora e realizada entre os pares. Só após segurança do grupo é que a atividade
poderá ser testada em contexto de trabalho autónomo.

conteúdos da
ação)/Composição
coreográfica.
Colocar em
prática (com os
alunos) as
atividades
desenvolvidas em
contexto
presencial
Análise crítica
sobre essa
aplicação.


