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Objectivos

O estudante:
- Identifica e reproduz algumas sequências dançadas que integram o
reportório de coreógrafos selecionados pelas docentes;
- Aplica os princípios formais da composição coreográfica tendo como ponto
de partida a desconstrução;
- Domina os conceitos de frase de movimento, sua exploração e
desenvolvimento;
- Desenvolve as capacidades de criação coreográfica, com base nos
conhecimentos sobre composição anteriormente adquiridos e na procura de
novos desafios artísticos;
- Elabora, fundamenta e interpreta projetos coreográficos de cunho pessoal.

- Caracterização, vivência e análise de alguns dos géneros coreográficos da
dança teatral, essencialmente no âmbito de modelos a partir de critérios
motores e estéticos;
- Sistematização das principais estruturas coreográficas conhecidas e dos
princípios formais de composição: unidade, variedade, repetição, contraste,
transição, sequência, clímax, proporção, equilíbrio e harmonia;
Conteúdos
- Laboratório de improvisação e de construção/criação coreográfica;
Programáticos em - Construção de frases de movimento a partir de modelos vivenciados, de
Syllabus
estímulos individuais e coletivos;
- Estruturação de uma composição coreográfica a partir de diversos pontos
de partida, entre os quais o próprio movimento e outras fontes de
inspiração: música, intérprete, texto literário, artes plásticas, dados
biográficos e outros, objetos e artefactos, assim como de outros
qualificadores do movimento;
- Oficina de criação coreográfica centrada no desenvolvimento temático.

Avaliação

Avaliação contínua (pelo menos 80% de presenças):
(ES) Ensino da sequência + estratégias (trabalho do seu grupo) – 1
(PR) Participação + reprodução pelo desempenho/interpretação proposta
por grupos – 2
(CF) Coreografia final/apresentação – 3
(FC) Fundamentação da Criação e desenvolvimento da coreografia final – 1
(RF) Relatório Final – 3
Fórmula: (ES + 2PR + 3CF + FC + 3RF) / 10 é igual ou superior a 9.5
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