
Designação ITG-1770/19 - Caracterização Teatral Versus Pintura Facial

Razões 
Justificativas

Mais valia para as actividades de expressão dramática na sala de aula e para as festas 
escolares;
• A importância da caracterização na expressão dramática;
• Implementação da técnica de caracterização/pintura facial e reforço da importância dos 
materiais a utilizar, de forma a garantir a higiene e segurança das crianças.

Objetivos • Identificar a importância da caracterização / pintura facial nas actividades projectivas de 
expressão dramática; 
• Facultar técnicas de aplicação às diversas temáticas; animais, natureza, palhaços, outros;  
• Desenvolver a criatividade;
• Dar a conhecer os materiais e técnicas de caracterização e pinturas faciais;
• Proporcionar conhecimentos para a descaracterização e  higiene.  

Conteúdos

• Jogos de integração, socialização e associação;
• Motivar para a caracterização; 
• Explorar a técnica da caracterização e da pintura facial; 
• Exploração da técnica de envelhecimento - sombra e luz;
• Princípios a considerar numa caracterização: cor, luz, espaço cénico, materiais, mistura de 
cores, produtos, descaracterização.

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;250;

Local de 
Realização

DSEA - Praceta da Venezuela - Bloco 21 - Loja 37 - Nazaré

Edifício/Sala DSEA - Praceta da Venezuela - Bloco 21 - Loja 37 - Nazaré

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.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 (Integração/relacionamento interpessoal e atitude 
crítica/autocrítica) 30%

Marlene Isabel Pinto de Abreu

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 13-10-2019

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 14-10-2019

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 17-10-2019

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 15-10-2019

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

21-10-2019 09:00 12:00

22-10-2019 09:00 12:00

23-10-2019 09:00 12:00

24-10-2019 09:00 12:00

25-10-2019 09:00 12:00

28-10-2019 09:00 12:00

29-10-2019 09:00 12:30

30-10-2019 09:00 12:30

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

ATIVIDADE FORMATIVA


