
Designação ITG-1570/19 - Anima…Ação!

Razões 
Justificativas

Esta atividade formativa surge como uma ferramenta e/ou estratégia pedagógica para ser 
aplicada em contexto escolar. É direcionada aos profissionais de Educação que fundamentam 
a sua prática numa linha interdisciplinar, recorrendo às artes expressivas e às novas 
tecnologias indissociáveis da componente curricular e dos conteúdos programáticos, numa 
perspetiva de aprendizagem ativa, integrativa, construtiva/desconstrutiva, unificadora de um 
conhecimento global, enriquecido de criatividade, pensamento e atitude crítica, mas sobretudo 
que vá ao encontro e favoreça momentos da vida únicos, divertidos, que são literalmente os 
mais marcantes para qualquer criança/adulto/profissional. Pretende ser uma formação onde 
serão partilhadas várias experiências sobre a convergência de diferentes conceitos num só 
momento, neste caso, uma “performance” dos alunos (dentro ou fora da sala de aula). Serão 
abordadas as várias fases de montagem e criação de um projeto artístico, com ênfase no 
domínio de um software simples de preparação de faixas musicais, para dar maior autonomia 
aos profissionais ou aos alunos no que respeita à componente musical dos seus projetos. 

Objetivos - Estimular o desenvolvimento global segundo diálogos e experiências significativas e 
diferenciadas;
- Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de 
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
- Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
- Promover a educação artística e estética;
- Alargar conhecimentos para a concretização integral de um espetáculo ou evento, para ser 
apresentado ao público escolar;
- Explorar ferramentas e estratégias diferenciadas para a elaboração de um projeto 
("performance") para apresentar;
- Desenvolver a criatividade,a discussão, pela troca de ideias, a ajuda, o convívio entre colegas 
e a confiança.

Conteúdos

- A influência das artes performativas no desenvolvimento integral do aluno;
- As fases de montagem de um espetáculo/"performance";
- Definição do tipo de apresentação, mediante os objetivos seleccionados;
- Organização do trabalho de grupo e estipulação de prazos (elaboração, ensaios e 
apresentação);
- Selecção musical e criação de letras, corte e montagem de músicas utilizando software 
disponível;
- Noções básicas para a construção e montagem de cenários e adereços simples;
- Noções básicas de luz e caraterização  .

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 25 horas

Horas Presenciais 25 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 100;100.EE;110;110.EE;150;

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Local de 
Realização

Praceta da Venezuela - Nazaré

Edifício/Sala Praceta da Venezuela - Nazaré

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 30%
Aplicação de conhecimentos / competências 30%
Participação nas atividades propostas (Integração/relacionamento interpessoal e atitude 
crítica/autocrítica) 40%

Sofia Maria Gomes Correia Rodrigues

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 05-09-2019

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 06-09-2019

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 08-09-2019

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 09-09-2019

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

09-09-2019 08:30 13:30

10-09-2019 08:30 13:30

11-09-2019 08:30 13:30

12-09-2019 08:30 13:30

13-09-2019 08:30 13:30

Criterios de Seleção

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

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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