
Designação MOVIMENTO SONORO - Do movimento ao som. Corpo como instrumento inteiro na 
dança

Razões 
Justificativas

Incentivar à concretização da Modalidade de Dança no espaço escola independentemente do 
nível de Ensino; contribuir para a atualização e formação dos docentes, que desenvolvam esta 
área. Facilitar meios para desenvolver a atividade de dança de forma mais consciente e  
expressiva.

Objetivos Permitir aos formandos experienciar e procurar diferentes tipos de movimentos;
Adquirir meios e técnicas para desenvolver o controlo corporal;
Compreender o som como consequência do movimento e não o movimento/dança como 
consequência do som;
Relacionar o estímulo visual e sonoro, a dependencia e relação entre eles;
Desenvolver capacidades expressivas de movimento, emoção, absorção/observação/crítica e 
energia.

Conteúdos

Apresentação e integração;
Introdução aos diferentes níveis do movimento corporal/dança;
Aquecimento corporal;
A descoberta do corpo e do som;
Propriedades e fundamentos do movimento, tecnicas de improvisação/composição;
Atividades de criação e exploração individuais e coletivas;
Exercícios coreográficos com sons ou músicas;
Diálogo e apreciação crítica dos exercícios/atividades.

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;100.EE;110;110.EE;150;160;250;

Local de 
Realização

DSEAM - Anexo da Levada

Edifício/Sala Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva - Salão

Modelo de 
Avaliação

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

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do 
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, com a seguinte classificação de 
referência: 

Aquisição de conhecimentos 10%
Aplicação de conhecimentos / competências 25%
Integração / relacionamento interpessoal 10%
Participação nas atividades propostas  25%
Atitude crítica e autocrítica 10%
Assiduidade / pontualidade 20%

ATIVIDADE FORMATIVA



Juliana Maria de Freitas Andrade

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 13:00

16-02-2016 09:00 13:00

17-02-2016 09:00 13:00

18-02-2016 09:00 13:00

19-02-2016 09:00 13:00

20-02-2016 09:00 14:00

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


