
 

 

Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2019/2020 
8º Ano      
Disciplina: Dança 
 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º Período 

Número blocos de aulas previstas (50) 13 12 6 
 

Domínios e conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais 

• APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

• Explorar a movimentação em grupo, com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica 

do professor ou dos colegas: (i) combinando habilidades motoras (passos/movimentos de dança), seguindo a 

evolução do grupo em rodas e linhas (simples ou múltiplas), espirais, ziguezague, estrela, quadrado, etc., (ii) 

ajustando a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica proposta pela música, 

evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço e/ou seguindo a movimentação do companheiro, realizando as 

mesmas ações com as mesmas qualidades de movimento e (iv) aperfeiçoando a execução de frases de 

movimento, dadas pelo professor, integrando as habilidades motoras referidas atrás, com fluidez de 

movimentos e em sintonia com a música.  

• Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, através da observação de diversas 

manifestações artísticas (dança clássica, danças tradicionais – nacionais e internacionais -, danças sociais, dança 

moderna/contemporânea, danças de rua, etc.), em diversos contextos.  

• INTERPRETAÇÃO COMUNICAÇÃO 

• Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, melhoria da autoestima, etc.) e valor do 

desempenho artístico (social, cultural) e interagir com os colegas e professor sobre as experiências de dança, 

argumentando as suas opiniões e aceitando as dos outros. Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o 

vocabulário desenvolvido, através de um desempenho expressivo-formal, em consonância com os contextos e 

os materiais da intervenção performativa, pela adequação entre o domínio dos princípios de movimento 

envolvidos e a expressividade inerente à interpretação. Interagir com os colegas, no sentido da procura do 

sucesso pessoal e o do grupo, na apresentação da performance, e com as audiências, recebendo e aceitando 

as críticas. Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança observados em diferentes contextos 

(sala de aula, escola, vídeos, espetáculos de diferentes estilos), mobilizando o vocabulário e conhecimentos 

desenvolvidos para a explicitação dos aspetos que considerar mais significativos (o que mais gostou, sugestão 

de melhoria, o que aprendeu de novo, por exemplo). 

• EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

• Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, solicitações do professor, 

ideias suas ou dos colegas com diferentes formas espaciais e/ou estruturas rítmicas, evidenciando capacidade 

de exploração e de composição. Construir, de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas 

coreografias a partir de estímulos vários (visuais, auditivos, táteis, olfativos), ações e/ou temas (solicitados pelo 

professor ou fictícios, histórias, imagens, vídeos, situações problema) mobilizando os materiais coreográficos 

desenvolvidos. Criar, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento e/ou composições 

coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos, em processos de improvisação (livre ou parcialmente 

condicionada) e composição (antecipando intencionalmente formas de entrada, progressão na ação, e de 

finalização, ensaiadas para posterior reprodução/apresentação). 

 


