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Objectivos

Fundamentar as diferentes opções pedagogico-didácticas de diferentes
curriculos em dança
Identificar e fundamentar as variáveis intervenientes no processo ensinoaprendizagem da dança como forma de expressão artística
Identificar e fundamentar as tarefas fundamentais no âmbito do ensino da
dança a nível do processo instrucional determinando as escolhas e opções
do professor e seu reflexo nos ganhos de aprendizagem dos alunos;
Adquirir um vasto vocabulário “expressivo-formal”, em diferentes formas
de dança, e/ou abordagens ao movimento, tanto a nível teórico como
vivencial, alargando as possibilidades de opção do futuro professor de
dança, contribuindo para potenciar uma adequada intervenção pedagógica.
Definir e fundamentar os pressupostos teóricos e as componentes
fundamentais da dança como forma de expressão-artística, como processo
e como produto, a nível da: execução/desempenho, composição/criação e
apreciação/crítica;

Conteúdos
Programáticos em
Syllabus

Estudo, análise e crítica de diferentes currículos de dança – princípios,
objectivos e valores inerentes.
Ensinar a dança nas vertentes de ensino, criação coreográfica e
apreciação/crítica.
Os modelos de Ensino da Dança: educacional, profissional e intermédio
segundo os 3 papéis ou funções da dança: desempenho/execução,
construção/criação e apreciação/crítica.
Vivência de códigos gestuais específicos segundo distintas formas de dança
– terminologia, caracterização e principais componentes críticas. Conceito
de Progressões.
Fundamentação sobre as diferentes formas de dança e/ou abordagens do
movimento: instrumentos necessários à intervenção pedagógica(vertentes
cognitivas, psico-motoras, afectivas, sociais e estéticas).
Importância da qualidade dos recursos educativos na aprendizagem do
ensino da dança.
Estratégias de ensimo/aprendizagem.
Organização em módulos/blocos temáticos: processo ensino-aprendizagem
numa perspectiva teórica, de variadas formas de dança teatral/criativa

Avaliação contínua.
Prevê dois tipos de avaliação: Formativa e sumativa.
Avaliação
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