
Designação Expressão Dramática

Razões 
Justificativas

- Pertinência do tema em contexto escolar; 
- Fomentar o trabalho da Expressão Dramática;
- Vivenciar o processo de expressão / comunicação através de atividades dramáticas.

Objetivos Objetivos gerais:
- Desenvolver uma abordagem da Expressão Dramática enquanto lugar de formação e 
transformação;
- Promover as capacidades criativas individuais através do exercício de várias formas 
expressivas e técnicas dramáticas.  

Objetivos específicos:
- Desenvolver competências ao nível da confiança, da comunicação, da análise e da 
cooperação;
- Fazer uso da sua criatividade e da exploração de recursos (ser capaz de criar personagens, 
histórias ou jogos de imaginação);
- Compreender a base da relação Corpo/Espaço, Corpo/Voz, Voz/Palavra, Palavra/Gesto;
- Reconhecer a importância da expressão dramática e do jogo no desenvolvimento integral da 
criança;
- Mobilizar e aplicar as orientações curriculares na área da expressão dramática integrando-a 
com outras áreas de conhecimento e projetos educativos.

Conteúdos

- Teatro feito por crianças;
- Os encontros Teatrais; 
- O jogo dramático;
- O projecto teatral;
- Os ateliers;
- A fábula;
- O espaço;
- O Teatro como linguagem;
- Um Teatro em liberdade;
- O desafio da mudança.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida para progressão na carreira, nos termos do Despacho n.º 106/2005, de 21 de 
setembro

Duração 25 horas

Horas Presenciais 25 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 100;110;150;250;610;

Local de 
Realização

DSEAM - Anexo da Levada

Edifício/Sala Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva - Sala de dança

Modelo de 
Avaliação

Questionário a ser preenchido pelo formador e pelos formandos fornecido pela entidade 
formadora.

ATIVIDADE FORMATIVA



Critérios de 
Avaliação

A Avaliação será quantitativa e qualitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 valores: 
A: 9 - 10 (Excelente), B: 8 - 8,9 (Muito Bom), C: 6,5 - 7,9 (Bom), D: 5 - 6,4 (Regular), E: 1 - 4,9 
(Insuficiente), com base nos parâmetros abaixo designados: 

Aquisição de conhecimentos 30%
Aplicação de conhecimentos / competências 20%
Integração / relacionamento interpessoal 20%
Participação nas atividades propostas  10%
Atitude crítica e autocrítica 10%
Assiduidade / pontualidade 10%

Diana Sofia Costa Pita

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 04-02-2016

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 05-02-2016

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 10-02-2016

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 11-02-2016

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

15-02-2016 09:00 12:00

16-02-2016 09:00 12:00

17-02-2016 09:00 12:00

18-02-2016 09:00 12:00

19-02-2016 09:00 12:00

22-02-2016 09:00 12:00

23-02-2016 09:00 12:30

24-02-2016 09:00 12:30

Criterios de Seleção

Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Grupo de recrutamento a que pertence.

ATIVIDADE FORMATIVA


