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!

1.! OBJECTIVOS!

Expressão!Plástica:!

Conhecer!as!competências!específicas!da!expressão!plástica!no!PréDescolar!e!1º!Ciclo!que!

constam!no!Currículo!Nacional!do!Ensino!Básico.!!

Conhecer!os!métodos!e!estratégias!adequadas!ao!ensino/aprendizagem.!

Planificar! as! atividades! de! expressão! plástica! de! acordo! com! os! conteúdos,! objetivos,!

atividades!e!avaliação.!

Conhecer! os! procedimentos! necessários! à! implementação! de! atividades! de! expressão!

plástica!no!contexto!do!PréDEscolar!e!1º!Ciclo.!

Aplicar!os!conhecimentos!adquiridos!anteriormente.!

Expressão!Musical:!

Aplicar! e!desenvolver! competências!específicas!da!expressão!musical! para!o!ensino!PréD

escolar! e! 1º! Ciclo,! realizar! trabalhos! práticos! que! permitam! aplicar! os! conhecimentos!

adquiridos,!mormente! aqueles! que! visam! a! aplicação!dos! conteúdos!e! competências!que!

constam!no!Currículo!Nacional!Educação!PréDescolar!e!do!Ensino!Básico!para!esta!área!com!

vista!à!sua!aplicação!em!sala!de!aula.!

GFUC""previsto"
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Planificar!atividades!nas!áreas!da!expressão!musical,! interagindo!com!as!outras!áreas!das!

expressões,! com! vista! ao! desenvolvimento! integrado! de! projetos! de! acordo! com! os!

conteúdos,!objetivos,!atividades!e!avaliação!previstas!para!estes!graus!de!ensino.!

Expressão!Dramática:!

Conhecer!as!competências!específicas!e!os!procedimentos!necessários!à!implementação!

de!atividades!na!área!da!Expressão!Dramática,!na!Educação!PréDescolar!e!no!1º!Ciclo!do!

Ensino!BásicoW!

Desenvolver! e! aplicar! os! métodos! e! estratégias! de! ensino/aprendizagem! com! base! nos!

métodos!de!pedagogos!de!referência!na!área!da!Expressão!Dramática/!TeatroW!

Resolver! problemas! na! representação! de! ações! dramáticas,! através! dos! elementos! da!

dramatização:!personagens,!conflitos,!espaçoDtempo,!argumento!–!temaW!!

Planificar! atividades! no! âmbito! da! expressão! dramática,! interagindo! com! outras! áreas! de!

estudo,!com!vista!a!um!desenvolvimento!integrado.!

Expressão!físicoBmotora:!

Conhecer!as!competências!específicas!da!expressão!FísicoDmotora!no!PréDescolar!e!1º!

Ciclo!que!constam!no!Currículo!Nacional!do!Ensino!Básico.!

Conhecer!os!métodos!e!estrategas!adequadas!ao!ensino/aprendizagem.!!

Planificar!as!atividades!de!FísicoDmotoras!de!acordo!com!os!objetivos,!conteúdos!e!

exercícios!a!desenvolver.!!

Aplicação!prática!dos!conhecimentos!anteriormente!descriminados.!
!

2.! CONTEÚDOS!PROGRAMÁTICOS!

Expressão!Plástica:!
Orientações!Curriculares!para!a!Educação!PréDEscolar!e!1.º!ciclo!do!ensino!Básico.!
A!educação!artística!e!as!competências!essenciais.!!

A!importância!da!disciplina!para!o!desenvolvimento!das!capacidades!manipulativasW!das!

capacidades!criativasW!das!capacidades!de!fruição!estética.!!

Planificação!na!Área!da!Expressão!Plástica.!

A! utilização! de! recursos! da! comunidade! (museusW! artesãosW! galerias! de! arte! e! artistas!
plásticos).!!

!
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!
Expressão!Musical:!!
Conceitos!musicais!e!suas!aplicações:!o!desenvolvimento!cognitivo!e!motor!através!da!

música.!

Metodologias!especificas!na!área!da!Expressão!musical.!

A!importância!da!expressão!musical!para!o!desenvolvimento!integral!e!harmonioso!da!

criança.!

Planificação!e!aplicação!na!área!da!Expressão!Musical.!

!

Expressão!Dramática:!
Orientações!Curriculares!para!a!Educação!PréDEscolar!e!1.º!ciclo!do!ensino!Básico.!
A!educação!artística!e!as!competências!essenciais.!!

A!importância!da!expressão!dramática!para!o!desenvolvimento!integral!e!harmonioso!da!

criança.!

A!Interdisciplinaridade!no!ensino!da!Expressão!Dramática.!

Metodologias!pedagógicas!na!área!da!Expressão!Dramática.!

O!corpo,!a!voz,!o!objeto,!o!espaço,!o!texto,!o!som!e!a!imagem!como!indutores!de!jogo!e!de!

dramatização!e!como!materiais!de!composição!dramática!e!de!signos!teatrais.!!

Planificação!na!área!da!Expressão!Dramática.!

!

Expressão!FísicoBmotora:!

Orientações!Curriculares!para!a!Educação!PréDEscolar!e!1.º!ciclo!do!ensino!Básico.!
A!Interdisciplinaridade!no!ensino!da!expressão!físicoDmotora.!

A!importância!da!expressão!físicoDmotora!para!o!desenvolvimento!integral!e!harmonioso!da!

criança.!

Planificação!e!aplicação!de!sessões!na!área!da!expressão!físicoDmotora.!

Exercícios!e!competências!a!desenvolver!com!a!sua!aplicação.!

!

3.! Demonstração!da!coerência!dos!conteúdos!programáticos!com!os!objetivos!da!
unidade!curricular.!

Esta!unidade!curricular,!através!dos!conteúdos!programáticos!desenvolvidos,!visa!contribuir!

para! formação! integral! do! aluno! como! pessoa! e! futuro! profissional.! Para! tal,! o! conteúdo!
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apresentado!ajuda!à!formação!e!preparação!dos!alunos!sensibilizandoDos!para!a!necessidade!

do!saber!ser!e!do!saber!fazer,!no!domínio!da!cultura!e!das!artes!em!geral.!

PretendeDse! que! os! alunos! obtenham! conhecimentos! para! desenvolverem! competência!

instrumental! como! futuros! agentes! culturais.! No! final! o! aluno! deverá! ser! capaz! de! forma!

autónoma!poder!vir!a!participar!e!desenvolver!a!sua!atividade!recorrendo!aos!conhecimentos!

adquiridos!sempre!que!necessário.!
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!

5.! Metodologias!de!ensino!(avaliação!incluída):!

Avaliação!contínua!pressupõe!a! realização!de! trabalhos!de!componente! teóricoDprática.!O!

resultado!da!avaliação!em!cada!prova!será́!expressa!numa!escala!de!0!a!20!valores!e!refletirá́!

a!média!do!desempenho!do!aluno!nas!componentes!teórica!e!teóricoDprática.!A!avaliação!final!

à! unidade! curricular! refletirá́! a! média! aritmética! simples! das! classificações! obtidas! da!

totalidade!dos!momentos!de!avaliação.!O!resultado!da!avaliação!será́!expressa!numa!escala!

de!0!a!20!valores.!

Expressão!plástica!

Trabalho!teórico!–!25%.!

!Trabalho!teórico!(50%)!e!exposição!teórica!do!mesmo!(25%).!

Expressão!musical!

A! avaliação! ao!módulo! de! expressão!musical! consistirá! na! realização! de! planificações! e!

materiais!didáticos!a!usar!ao!longo!das!sessões!com!a!sua!explicação!em!ambiente! letivo.!

Assim,! os! alunos! serão! convidados! a! elaborar! um! portfólio! com! os! jogos! de! suporte! às!

atividades!letivas!que!irão!realizar!posteriormente!em!estágio.!
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Expressão!Dramática!

A!avaliação!ao!módulo!de!expressão!dramática!consiste!nos!seguintes!parâmetros:!

•! Leitura!e!análise!de!artigos!e!posterior!redação!e!reflexão!crítica!em!contexto!de!sala!

de!aula!(10%)W!

•! Participação! e! empenho! nas! aulas! práticas! (capacidade! de! jogo,! de! descoberta,!

exploração!e!utilização!criativa!dos!elementos!da!linguagem!dramática)!(20%)W!

•! Planificações!no!contexto!do!préDescolar!e!do!1.º!CEB!(70%).!

Expressão!físicoBmotora!

A!avaliação!ao!módulo!de!expressão!físicoDmotora!consiste!nos!seguintes!parâmetros:!

D!uma!ficha!de!avaliação,!individual,!com!um!peso!de!40%W!

D!preparação!e!dinamização!de!uma!sessão!prática!de!microensino,!a!desenvolver!na!

turma!(50%)W!

DAs! atitudes! dos! alunos,! no! domínio! sócioDafectivo! (assiduidade,! pontualidade! e!

participação)!também!serão!alvo!de!ponderação,!com!um!peso!de!10%.!

6.! Demonstração!da!coerência!das!metodologias!de!ensino!com!os!objetivos!de!
aprendizagem!da!unidade!curricular.!

Para! se!atingirem!os!objetivos!propostos!a!metodologia!na!unidade!curricular!assenta!em!

princípios!de!formação!teórica!–!prática!e!do!estudo!e!análise!de!casos!reais.!Os!métodos!e!

técnicas! pedagógicas! a! aplicar! durante! as! sessões! serão:! (a)! Método! afirmativo! com!

interligação! entre! a! técnica! expositiva! e! demonstrativa,! cabendo! ao! professor! a!

responsabilidade!do!reforço!da!aprendizagem!e!da!coordenação!das!diversas!ações!e!tarefas!

de!simulação!da!técnica!operacional!e!profissional.!

A!metodologia! pretende! criar! o! espírito!e!a! visão! técnica!do! sector! e! formar! a! habilidade!

profissional!para!o!exercício!de!atividade!profissional!na!área!de!formação.!

!

7.! REGIME!DE!ASSIDUIDADE!

É!obrigatória!a!presença!em!2/3!das!horas!de!aula!para!aceder!à!avaliação!contínua,!salvo!

para!os!alunos!com!unidades!curriculares!em!atraso!conforme!o!previsto!em!nota!informativa!

da!escola.!
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Dada!a!especificidade!da!Unidade!Curricular,!não!está!prevista!a!realização!de!exames!a!esta!

Unidade!Curricular,! pelo!que! os! alunos! deverão! ter! em! conta! o! regime!de!assiduidade! à!

Unidade!Curricular.!Serão!ressalvadas!as!ausências!com!justificação!legal!e!aviso!prévio.!As!

entradas!atrasadas!e!as!saídas!antecipadas,!sem!autorização!prévia,!serão!contabilizadas!

como!ausências.!

8.! CONTACTOS!E!HORÁRIO!DE!ATENDIMENTO!

Telefone:!271!220!235!

Email:!rosariosantana@ipg.pt!

Gabinete:!1.14!

9.! OUTROS!

Não!são!permitidos!o!uso!de!telemóvel,!auriculares!ou!qualquer!outro!dispositivo!eletrónico,!

em!sala!de!aula,!sem!aviso!prévio!ao!professor!e!sua!autorização.!O!aluno!frequentará!a!aula!

com!decoro!atendendo!a!posturas!e!formas!de!estar!condizentes!com!o!espaço!que!ocupa.!

Neste!contexto,!não!haverá!lugar!a!faltas!de!respeito!ou!de!educação!face!a!chamadas!de!

atenção!que!possam!vir!a!ser!efetuadas!com!vista!ao!restabelecimento!da!ordem!e!do!bom!

funcionamento!dos!trabalhos!em!sala!de!aula.!!

Data:!

Assinaturas!dos!docentes,!responsável/coordenador/regente!da!UC!ou!área/grupo!disciplinar!

(Identificar!a!qualidade!antes!da!assinatura,!por!exemplo:!Coordenador!da!área!disciplinar!–!

Assinatura)!

!


