
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
 

Nível de Ensino: Secundário  Expressão Corporal, 
Dramática e Musical 

 Ano: 2º  Curso: Profissional 

 

 
Planificação Anual 

 
Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º  

 
Módulo 2 

 
O espaço e tempo de 

ação 
 

1. Noções de espaço e tempo  
2. O corpo em movimento no espaço  

2.1. Cinetismo e quinestesias  
2.2. Adaptação corporal no espaço  
2.3. Adaptação visual ao espaço  
2.4. Adaptação motora ao espaço  
2.5. Orientação no espaço  
2.6. Representação mental do espaço  

3. O corpo em movimento no tempo  
3.1. Adaptação corporal ao tempo  
3.2. Adaptação auditiva ao tempo  
3.3. Adaptação motora ao tempo  
3.4. Representação mental do tempo  

4. Ações  
4.1. Ações simples  
4.2. Ações complexas 

30 

1º e 2.º  

 
Módulo 5 

 
As técnicas de 
manipulação 

1. O objeto animado  
1.1. Objetos que vivem  
1.2. Os fantoches e as marionetas  
1.3. Quem fala são eles  

2. O teatro de sombras  
2.1. O corpo negativo  
2.2. Objetos em contra-luz.  
2.3. Da vela ao projetor  
2.4. Histórias mágicas  

3. Máscara  
3.1. Identidade e disfarce  
3.2. A máscara que se faz e que se usa  
3.3. Jogos de máscaras 

30 

3.º 

 
Módulo 8 

 
O jogo dramático 

1. Definição de jogo dramático  
2. O jogo dramático não é teatro  
3. Jogos dramáticos  

3.1. O objeto  
3.1.1. Funções do objeto  
3.1.2. Qualidades do objeto  
3.1.3. Utilização do objeto  
3.1.4. Reação face ao objeto  

3.2. A imagem  

30 



3.3. O som  
3.3.1. Objetos sonoros  
3.3.2. Sequências musicais  

3.4. A personagem  
3.5. O texto 

 

Nota: 

- a sequência dos módulos pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos de turma, 
nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação curricular e 
interdisciplinar.   

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe 
de um 

desempenho 
razoável 

Ainda não 
desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
bem 

Desempenha 
plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
Módulo 2 

 
O espaço e tempo 

de ação 
 

 
a. Caracteriza as noções de espaço e de 

tempo.  
b. Reconhece as capacidades de adaptação 

individual ao espaço e ao tempo.  
c. Fornece instrumentos de análise de uma 

grande variedade de situações e 
atividades humanas.  

d. Revela capacidades individuais de 
representação espácio-temporal. 

• Fichas de trabalho 
• Fichas de avaliação 

e/ou Projetos 
• Apresentações 
• Participação em 

Debate 
• Registo de informação 
• Contributos dados para 

as atividades de 
articulação curricular 
e/ou de complemento 
ou extracurriculares 

• Auto e heteroavaliação 
Módulo 5 

 
As técnicas de 
manipulação 

 

 
a. Toma conhecimento da noção de objeto 

animado.  
b. Reconhece os diferentes tipos de objeto 

animado utilizados.  
c. Utiliza as técnicas de construção de 

bonecos, silhuetas e máscaras.  
d. Revela capacidades de aproveitamento 

do material disponível, em função de 
objetivos precisos de intervenção.  

e. Aplica momentos de improviso em 
algumas situações específicas.  

f. Indica a articulação de recursos e 
distribuição de papéis e funções em 
diferentes situações. 

• Fichas de avaliação 
e/ou Projetos 

• Apresentações 
• Registo de informação 
• Contributos dados para 

as atividades de 
articulação curricular 
e/ou de complemento 
ou extracurriculares 

• Auto e heteroavaliação 



Módulo 8: O jogo 
dramático  

a. Aplica aptidões individuais e o sentido de 
ação coletiva na gestão de relações 
complexas alimentadas por antagonismos 
e reconciliações, que preparam para a 
vida social.  

b. Cria mundos imaginários, universos 
ficcionados, questionando o real e a 
produção de ideias.  

c. Comunica com os outros indivíduos 
através de encontros e de interações.  

d. Pratica a expressão corporal e oral. 

• Projetos 
• Apresentações 
• Registo de informação 
• Contributos dados para 

as atividades de 
articulação curricular 
e/ou de complemento 
ou extracurriculares 

• Auto e heteroavaliação 
 
(Os instrumentos de 
avaliação formativa 
poderão ser partilhados 
com outras disciplinas).																					 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados. 
 
 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do 
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio 
e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento interpessoal; 
desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de 
desempenho são os seguintes: 

 

(Muito Bom) 
Nível 5 

18 a 20 valores 
 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final 
da escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na 
disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final 
da escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, no final 
da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades 
e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra muitas dificuldades em 
poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte 
das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  



 

 

 


