
Designação ITG-718/16 - Processo de criação de uma Banda Eletroacústica no 1.º CEB 

Razões 
Justificativas

Esta ação justifica-se pela necessidade de se melhorar as competências dos docentes da 
Expressão/Educação Musical na Modalidade Artística Instrumental - bandas eletroacústicas - 
considerando os novos desafios que se colocam permanentemente aos professores daquela 
área. Assim, pretende-se com esta ação dotar os docentes de técnicas, metodologias e 
práticas, numa perspetiva de desenvolvimento da criatividade, associados a um repertório 
atual, que depois possa ser utilizado na dinamização de Bandas Pop no contexto do 1.º CEB.

Objetivos - Experimentar várias métodologias no ensino dos instrumentos Orff e instrumentos elétricos.
-Delinear estratégias para a iniciação à prática instrumental  - Banda Eletroacústicas - em 
contexto sala de aula;
- Criar quadras, canções e melodias.
- Fomentar a utilização de didáticas e estratégias metodológicas de natureza criativa nos 
processos de educação e formação artística;  
-Desenvolver técnicas conducentes à operacionalização de um concurso Bandas 
eletroacústicas com peças originais em contexto escolar, com grupos de alunos. 

Conteúdos

-Técnicas para a bateria,viola baixo, guitarra eletrica e sintetizador e instrumental orff;
- Acordes e notas básicas para a viola eletrica baixo, sintetizador e outros exercícios técnicos;
- Criação e adaptação de canções;
- Audição;
- Técnica instrumental;
- Interpretação (vocal e instrumental de peças em pequenos grupos).

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 14 horas

Horas Presenciais 14 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 100;100.EE;110;110.EE;120;140;150;160;250;610;

Local de 
Realização

Anexo da DSEAM-Levada

Edifício/Sala Anexo da DSEAM-Levada

Modelo de 
Avaliação

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

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

ATIVIDADE FORMATIVA



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:
Excelente - de 9 a 10 valores;
Muito Bom - de 8 a 8,9 valores;
Bom - de 6,5 a 7,9 valores;
Regular - de 5 a 6,4 valores;
Insuficiente - de 1 a 4,9 valores.”

Aquisição de conhecimentos 35%
Aplicação de conhecimentos / competências 35%
Participação nas atividades propostas / relacionamento interpessoal  20%
Assiduidade / pontualidade 10%

Daniel de Abreu Correia

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 08-01-2017

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 09-01-2017

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 11-01-2017

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 11-01-2017

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

14-01-2017 09:00 12:30

21-01-2017 09:00 12:30

28-01-2017 09:00 12:30

04-02-2017 09:00 12:30

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.

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

ATIVIDADE FORMATIVA


