
Cronograma 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600
-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

CURSO DE FORMAÇÃO 

O Ensino da Dança  
na Escola  

Destinatários:  Professores dos Grupos 260 e 620 

Inscrições até 20 de dezembro de 2019,  

em 

https://forms.gle/7Jegwy2BgKd8tmkE9 

 

Acreditação 

 

A ação de formação “O Ensino da 

Dança na Escola “, 25h , foi acredi-

tada, na modalidade de Curso de 

Formação, pelo CCPFC ao abrigo do 

RJFC, com o n.º de registo  CCPFC/

ACC 104098/19 

Hugo Romano Vieira da Rocha 

Formador 

Local 

Escola Secundária  

de  

Amarante 

Data 

  

Horário 

 

 Horas 

16-01-2020 17h30-21h30 4 

20-01-2020 17h30-22h00 4,5 

23-01-2020 17h30-21h30 4 

27-01-2020 17h30-22h00 4,5 

30-01-2020 17h30-21h30 4 

06-02-2020 17h30-21h30 4 

                             TOTAL = 25Horas 

 



 

 

Objetivos a atingir 

O professor: 

Identifica, executa e ensina os passos 

com correção técnica; 

Cria pequenas coreografias em diferen-

tes ritmos e estimula os alunos a proce-

der da mesma forma. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

 

 

Conteúdos da ação 

Estratégias de Ensino – 7 horas 

Caraterização Geral e Ritmo – 3 horas 

Trabalho coreográfico – Individual – 5 horas 

Trabalho coreográfico – Pares – 7 horas 

Avaliação – 3h 

Efeitos para progressão 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos 
de progressão em carreira  de Professores dos  Grupos 260 e 620 
  
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente 
ação releva para a progressão em carreira de Professores dos  Grupos 
260 e 620. 

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

 

Os formandos serão avaliados de forma contínua 

de acordo com: 

-A capacidade de ensino dos movimentos em tra-

balho individual e de par; 

-Capacidade de identificar o ritmo e realizar a 

contagem correctamente; 

-Interesse e participação. 
 

 

 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que correspon-

de a menção qualitativa de:  


