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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853317  - Expressão Artística e Motora II- Expressão 
Dramática  

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 146 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Mercedes Prieto Martinez 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

62,5       30                                     32,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Favorecer a sociabilização; 

- Experimentar diferentes técnicas utilizadas no fazer artístico, também passíveis de manipulação pelas crianças; 

- Criar elementos de expressão-comunicação: as máscaras, os fantoches, as sombras, as marionetas, coreografias, 
jogos de expressão corporal e cantados; 

- Relacionar a expressão da máscara, do fantoche e da sombra, com os gestos e a voz; 

- Desenvolver uma linguagem intencional através do corpo; 

- Implementar a imaginação criadora a partir de temas; 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Jogos Dramáticos 

Máscaras (explorar e desenvolver a técnica da máscara) Fantoches e Marionetas (exploração, criação e manipulação) Teatro 
de Sombras 

Expressão corporal; alinhamento, tonicidade, capacidades e limitações  

Coreografias de diferentes técnicas de dança 

Técnicas de bem-estar; relaxamentos e massagens 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Pretende-se com esta disciplina proporcionar ao licenciado do ensino básico, a partir de técnicas de teatro e de dança, 
competências e técnicas artísticas, que lhe permitam desenvolver no aluno o gosto e a sensibilidade pelas expressões 
artísticas. 

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação na Área da Docência, 
integrando os 30 créditos mínimos de formação na área de docência para ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de 
mestre, necessários para a habilitação para a docência. 

 



Página 2 de 2 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

-             Exposição teórico – prática dos principais conteúdos;  

-             Exploração das técnicas expressivas; Jogos de exploração, jogos dramáticos, Dança criativa e coreografias de Danças 
tradicionais do mundo;  

-             Utilização de videografia para análise de espectáculos teatrais e dança; 

-            Criação de materiais e utilização de técnicas para apresentação de trabalhos individuais e de grupo;  

- Portfólio (dossier que reúne todas as técnicas pesquisadas pelos alunos e trabalhadas em sala de aula); 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 43/2007 de 22 de 
Fevereiro e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente científica do 
ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade 
profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 
metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o 
gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Constitui uma necessidade que o aluno esteja efectivamente presente durante o processo de aprendizagem, facto pelo qual a 
assiduidade constitui um dos itens de avaliação. Mais do que qualquer capacidade específica, o que é para nós importante, 
para além do domínio dos conteúdos teórico-práticos, é a atitude de disponibilidade, investimento ativo e questionamento das 
propostas apresentadas. 

A avaliação da disciplina resultará das seguintes provas: 

1. Assiduidade e atitude - 10% 

2. Pequenos trabalhos nas aulas práticas   – 20% 

3. Pequena performance em grupo – 40 % 

4. Diário de bordo (análise crítica e reflexão aplicada dos conteúdos desenvolvidos nas aulas) 30% 
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