
 
 
 
Aprendizagem de Expressões Artísticas – Dança 
4.º ano 
 

 

Domínio – Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Expressão e 
Comunicação  

O aluno é capaz de: 

. expressar de forma não-verbal diversas temáticas da realidade envolvente, utilizando de 

modo eficaz o potencial comunicativo do corpo 

 
        - interpretar o seu papel coreográfico de acordo com as temáticas e personagens 
        - desempenhar o seu papel coreográfico em consonância com os contextos e os 
materiais da intervenção performativa 

 

Partilha - Interação 

. apresentar, interagir e partilhar, individualmente e em grupo, com as audiências peças de 

dança e pequenos estudos coreográficos de diferentes formas, géneros, estilos e 

culturas. 
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     … uma escola de afetos. 



             - apresentar e partilhar com as audiências habilidades básicas de comunicação e 
intervenção performativa 
           - relacionar a apresentação de diferentes obras de dança com o património natural 
e artístico, compreendendo a diferença entre os aspetos funcional e o estético 

 

Interpretação e 
Comunicação 

. interpretar temas, ideias, emoções e sentimentos, mobilizando o vocabulário específico da 

dança 

 
        - interagir com os colegas no sentido de procurar o sucesso pessoal e o do grupo na 
apresentação da performance. 
        - demonstrar habilidade motora, expressividade, atitude e presença em cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domínio – Desenvolvimento da Criatividade 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Criação e 
Experimentação  

O aluno é capaz de: 

 

. explorar, inventar, improvisar e compor, individualmente ou em grupo, sequências lógicas de 

movimentos a partir de modelos apresentados sobre as várias formas e estilos de 

dança 

 

O aluno cria e recria sequências e pequenas danças a partir de movimentos, formas 
espaciais e estruturas rítmicas.  
O aluno inventa, de forma individual ou em grupo, vários movimentos de acordo com as 
ações, os temas solicitados pelo professor: corpo (diferentes segmentos corporais), 
espaciais (vários planos, níveis e direções) e ritmo (acentos fortes/fracos e durações 
longas/curtas). 
 

. criar formas corporais e estruturas rítmicas, de modo a possibilitar a interpretação de 
movimentos originais 

 



        - criar símbolos gráficos não convencionais para representação das estruturas 
rítmicas (dinâmica e duração) de algumas sequências de dança 
        - ler e interpretar simbologia não convencional representativa de sequências de dança. 

 

Relação - Interação 

. contribuir para a construção de sequências de dança com base em regras de 
improvisação/composição e de acordo com alguns modelos de intervenção coreográfica 

 

          - improvisar e colaborar na composição de sequências dançadas de acordo com um 
tema específico  
         - inventar soluções para os problemas propostos no processo de conceção/produção 
de sequências e formas de dança  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domínio – Apropriação da Linguagem Elementar da Dança 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Conhecimento e Vivência 
da Dança  

O aluno é capaz de: 

. praticar, identificar e contextualizar diferentes formas de dança e sua terminologia básica 

 

        - praticar, compreender e aceitar formas de dança de diferentes patrimónios 
culturais 
             - reconhecer e contextualizar conceitos fundamentais da apresentação cénica 
(palco, espetáculo, público).  

  

Conhecimento de 
Materiais Coreográficos 

. apropriar-se dos materiais espaciais (foco, planos, níveis, direções, volumes) e os temporais 
(duração e intensidade) para interpretar sequências de dança  

 

          - reconhecer e utilizar, nas sequências de dança, diferentes formas de evoluir no 
espaço e no tempo 
            - reconhecer e utilizar em pequenas coreografias várias estruturas rítmicas e 
diversos materiais coreográficos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Domínio – Compreensão das Artes no Contexto 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Apreciação - Fruição  

O aluno é capaz de: 

. observar, analisar e comentar peças de dança em diferentes contextos 

 

       - exprimir critérios de apreciação perante as obras de arte 
       - avaliar o seu trabalho e dos colegas, emitindo críticas fundamentadas.  

 

 

 

 


