
As inscrições são limitadas, devendo ser efetuadas até ao dia 26 de março de 2019
através do preenchimento da ficha de inscrição (disponibilizada em www.gaiasul.edu.pt,
no separador «Formação-Docentes») e seu envio (após ser assinada pela Direção) para o
email: cfapr@sapo.pt

(serão consideradas as prioridades definidas e, dentro destas, por data de chegada do email com a(s) inscrição(ões))

«A expressão musical no
1.º ciclo do ensino básico»

Local onde decorrem as sessões:
                                 Escola EB1/JI do Viso (Canidelo)

Formadora: Drª Cláudia Morais

Destinatários:
       Professores do grupo disciplinar 110

Duração:
       50 horas de formação (25h presenciais e 25h trabalho autónomo)

Creditação:
        50 horas de formação (Releva para os efeitos do artº 8º, e 
                                               para os efeitos do artº 9º do RJFC (D.L. nº 22/2014))

Cronograma:

Inscrições:
1ª Prioridade - Docentes do grupo 110 do Agrupamento de Escolas D. Pedro I
2ª Prioridade - Docentes do grupo 110 de outros Agrupamentos e Escolas não agrupadas
                         associadas do CFAPR

1ª Sessão – 02 abril 2019 das 16h às 20h; 

2ª Sessão – 09 abril 2019 das 14,30h às 18,30h; 

3ª Sessão – 23 abril 2019 das 16h às 20h; 

4ª Sessão – 07 maio 2019 das 16h às 20h; 

5ª Sessão - 21 maio 2019 das 16h às 19h; 

6ª Sessão – 04 junho 2019 das 16h às 19h; 

7ª Sessão – 11 junho 2019 das 16h às 19h. 

 
Conteúdos da ação de formação:

Conceito de aula de aprendizagem ativa
O que á a Aprendizagem Ativa
Atividades que promovam a participação ativa dos alunos
na aprendizagem
Estrtégias de trabalho que possam responsabilizar os
alunos/as pelas suas aprendizagens
Planificação do trabalho a realizar  com base no contexto e 
nos interesses dos alunos
Programação de atividades para pequeno e grande grupo
Articulação entre a expressão musical e as várias disciplinas
que cosntiturem o 1º Ciclo:
A expressão musical e o português;
A expressão musical e a matemática;

A expressão musical  e o estudo do meio;
A expressão musical e a educação para a cidadania;
A educação musical e o desenvolvimento da criança.
Introdução aos métodos ativos de ensino da música:
Kodaly, Wilens e Orff.
Audição, criação e experimentação
Avaliação
Divulgação do trabalho desenvolvido
Apresentação dos trabalhos em grande grupo.
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