ATIVIDADE FORMATIVA
Designação

Razões
Justificativas

Objetivos

Conteúdos

Área de
Formação
Modalidade de
Formação

Musicalização Infantil para a Creche e o Pré-escolar
Desde muito cedo se oferece às crianças estímulos musicais ricos e diversificados,
proporcionando aprendizagens semelhantes aos da aquisição da linguagem, processamento
de informação, estabelecendo a interação e a comunicação com o mundo.
A envolvência que a criança tem com a música, contribui para o processo de formação musical
do indivíduo.
Quando possui uma estreita relação com um ambiente musical qualificado, beneficia de uma
maior capacidade para um desenvolvimento mais harmonioso. Os elementos relevantes para
uma formação musical, vão sendo trabalhados tais como: a audição, a melodia, o ritmo, a
memorização, etc…
A musicalização infantil tem como objetivos:
- desenvolver competências sensoriais;
- estimular o sentido auditivo;
- estimular a linguagem;
- proporcionar diferentes dinâmicas;
- potenciar a imaginação e a criatividade;
- promover atitudes pedagógicas e diversidade de estratégias;
- fomentar a autoestima, confiança e relações interpessoais;
- incrementar práticas musicais no processo de ensino/aprendizagem em articulação com as
outras áreas curriculares.
1.Concepções teóricas da importância da área musical no desenvolvimento da criança
2. Desenvolvimento psico-motor através de execução de ritmos simples, da produção e
interpretação de ritmos corporais, com instrumentos, voz e objectos comuns do dia-a-dia
3. Expressão corporal – adaptação de movimentos corporais a ritmos, canções e danças com
diferentes caracteres
4. Prática vocal – entoações básicas, noções de altura relativa de sons e notas. Aprendizagem
de canções
5. Instrumental – identificação visual e auditiva dos instrumentos, sua divisão em famílias.
Utilização de instrumentos de percussão de altura indefinida
6. Educação auditiva – identificação auditiva de diferentes sons, sua análise e suas
características. A música e o estado de espírito
Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

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;

Local de
Realização

Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva - Anexo da DSEAM - Levada

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA
Edifício/Sala

Salão do anexo da DSEAM na Levada - A confirmar

Modelo de
Avaliação

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

Critérios de
Avaliação

Aquisição de conhecimentos 20%
Aplicação de conhecimentos / competências 20%
Integração / relacionamento interpessoal 15%
Participação nas atividades propostas 20%
Atitude crítica e autocrítica 15%
Assiduidade / pontualidade 10%

Criterios de Seleção
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.
Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.
Grupo de recrutamento a que pertence.
Formador(a)

João Nuno Nunes Fernandes Camacho

Calendarização
Presenciais

Inscrições

Data

Hora Início

Hora Fim

27-06-2016

08:30

13:30

28-06-2016

08:30

13:30

29-06-2016

08:30

13:30

30-06-2016

08:30

13:30

04-07-2016

08:30

13:30

Os formandos deverão:
Realizar a sua inscrição até 05-06-2016
Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 06-06-2016
Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 12-06-2016
Consultar a lista definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 13-06-2016

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

