CF-SDPM
CENTRO DE FORMAÇÃO DO SINDICATO DEMOCRÁTICO
DOS PROFESSORES DA MADEIRA

Formação Contínua de Docentes 2018/2019
Ação de formação “Crianças ativas, crianças
criativas”
(15 horas)
Formadora: Marta Faria Capelo
Local de realização: Sede SDPM

Sala: Auditório SDPM

Datas e Horários: 18 e 19 de janeiro de 2019, das 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h00

Justificação da Ação:
- Promover um leque enriquecedor e inovador de repertório e atividades musicais específicas
para as idades do pré-escolar.
- Fomentar a importância dos momentos criativos entre educadores e crianças, como parte da
aprendizagem global.
Objetivos (Gerais/Específicos):
- Sensibilizar e experimentar o processo de criação a partir dos diferentes conceitos e
conteúdos inerentes à Educação Pré-escolar;
- Conhecer e/ou partilhar informações relacionadas com comportamentos e atitudes das
crianças nas diferentes faixas etárias;
- Partilhar as experiências artísticos-musicais vividas e/ou criadas com as suas crianças;
- Apresentar, em grupos de trabalho, as atividades criadas durante a formação com o intuito
de as utilizar nas respetivas escolas.

Conteúdos :
- Timbre: corpo, voz, meio envolvente, natureza, instrumentos Orff (indefinida e definida);
-

Elementos

Expressivos:

Intensidades

do

som

e

suas

variações

(forte/piano);

crescendo/diminuendo);
- Andamentos e suas variações (rápido/lento; acelerando/retardando);
1

- Ritmo/duração (pulsação, mudanças rítmicas: curto/longo; batimentos rítmicos: divisão,
ritmo, compasso);
- Altura: movimentos sonoros pancromáticos: melodias simples com e sem texto; melodias e
canções mais complexas pentatónicas e diatónicas;
- Forma: repetição/contraste; pergunta-resposta; organização de componentes sonoras
expressivas – AB; AABB; ABA.
Material necessário:
- Roupa confortável.

Metodologias de Realização da Ação:
- Sessões teórico-práticas onde são apresentadas:
- Canções temáticas e/ou textos e poesias infantis com realização de atividades propostas
pela formadora e criadas pelos formandos (em grupos de trabalho)
- Partilha de experiências e atividades por parte dos formandos;
- Divulgação de material didático-pedagógico para as aulas;
- Informações úteis sobre as competências, as motivações, as atitudes e as abordagens das
crianças nos diferentes níveis etários.

Critérios de Avaliação dos Formandos:
A avaliação será expressa numa escala numérica de 1 a 10 valores, segundo o modelo da
escala de avaliação/classificação de referência definida para a formação contínua dos
docentes.
Modelo de Avaliação da Ação
A ação será avaliada, tanto pelos formandos como pelos formadores, através de
questionários.

Contactos:

Telemóvel: 912669693
Email: martajjfaria@gmail.com

SDPM - SINDICATO DEMOCRÁTICO DOS PROFESSORES DA MADEIRA
Horário: 9H00-12H30

14H00-17H30

Rua do Brasil, nº 72 – Nazaré – 9000-134 Funchal
Telef.: 291 765 112
Email: sdpm@netmadeira.com (geral) centroformacao.sdpm@gmail.com (formação)
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