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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #109682)

Ficha da Ação

Título O Som das Palavras
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação - Colóquios; congressos; simpósios; jornadas ou iniciativas congéneres
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10606945    Nome Rui Manuel de Almeida Festa    Reg. Acr. CCPFC/RFO-33931/13
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
Mais do que uma ferramenta de sociabilização ou instrumento de comunicação, a palavra e a voz, quando bem
articuladas, encerram em si imenso potencial. Fernando Pessoa refere que “a palavra é, essencialmente, a expressão de
um pensamento ou ideia, e a simples voz é a expressão de uma emoção ”.
Com esta ação (jornadas BE) pretende-se potenciar a capacidade dos docentes para que, em contexto escolar, se
apropriem das potencialidades da palavra e da voz, nas suas diferentes vertentes: comunicativa, pessoal, emotiva,
associando-lhes outras expressões como a música e a poesia. 
É nosso intuito, ainda, num espaço de reflexão e partilha, munir os docentes com um conjunto de ideias/estratégias que,
em contexto escolar, estimulem e promovam a leitura, capacitando os alunos com ferramentas que os ajudem a melhorar
as suas capacidades interpretativas e comunicativas.
Objetivos a atingir
1. Dotar os formandos de conhecimentos sobre a Teoria e a Prática da Musicoterapia aplicada em contexto escolar.
2. Conhecer as potencialidades da música enquanto ferramenta pedagógica.
3. Refletir sobre a força da palavra e as suas potencialidades enquanto instrumento de intervenção.
4. Reforçar dinâmicas de partilha de boas práticas. 
5. Promover o gosto pela poesia.
6. Desenvolver competência no âmbito das literacias da leitura, informação e média.
Conteúdos da ação
O curso de formação decorrerá em 6 sessões de 2h perfazendo um total de 12h.
Cada sessão, para além da equipa formadora, terá um convidado (especialista/investigador) com qualificações relevantes
na área para uma maior exploração/aprofundamento e problematização dos conteúdos em análise.

1. Musicoterapia:
• as potencialidades da musicoterapia;
• as funções da música e a sua relação com o corpo humano;
• a música como terapia. 

2. A música enquanto ferramenta pedagógica:
• música, instrumento de socialização, desenvolvimento e aprendizagem do aluno; 
• a música e interdisciplinaridade.

3. A força da palavra:
• literatura e intervenção.

4. Boas práticas:

Duração
Horas presenciais: 12
Nº de horas acreditadas: 12

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de
Educação Especial
DCP   Descrição
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• partilha de boas práticas de AE/Escolas não agrupadas. 

5. Palavras poéticas: 
• a poesia - lugares e formas;
• a poesia e o mundo em transformação; 
• poesia e motivação criativa.

6. Voz e comunicação:
• o poder da palavra nos média; 
• comunicação e democracia.
Metodologias de realização da ação
Abertura pela equipa formadora com a clarificação da forma de funcionamento do curso, dos respetivos conteúdos e
objetivos, bem como do processo de avaliação. 
As sessões a ministrar terão, essencialmente, um cariz teórico e dialógico, com aplicação de metodologias que
caraterizam os cursos de formação: metodologias expositivas (sessões) e dialógicas (debates) sendo os conteúdos da
ação apresentados por especialistas convidados (conferências), sempre acompanhados pela equipa formadora, que
moderará os debates no final de cada sessão. 
Deverão ser criadas oportunidades de reflexão sobre os conteúdos apresentados, levando os participantes a idealizar
projetos integradores, sempre em ligação com os contextos de cada escola/agrupamento e as suas experiências
profissionais e contextos de atuação.
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, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
ALMEIDA, José Hamilton (2012). A importância da música de intervenção no cenário ético-social-político português no
século XX. Faculdade de Letras. Porto. [Em linha]. Retirado de https://sigarra.up.pt/flup/pt/pub_geral.pub_view?
pi_pub_base_id=28197
GOMES, José Antonio (2017). A Música das palavras. Porto. Tropelias Companhia.
MESQUITA, Mário (2003). O Quarto Equívoco - O poder dos media na sociedade contemporânea. Coimbra,
MinervaCoimbra.
SIMÉON, Jean-Pierre (2015). A vitamina P: A poesia, porquê, para quem, como?. Trinta por uma linha.
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