
 
 
 
Aprendizagem de Expressões Artísticas – Exp. Dramática/Teatro 
2.º ano 
 

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

Experimentação e 
Criação/Fruição e 
Análise/Pesquisa  

O aluno é capaz de: 

 

. explorar as suas potencialidades expressivas e comunicativas em situações de prática e 

avaliação de atividades dramáticas e projetos de teatro. 

 

            - explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes 
atividades (de movimento livre ou orientado, execução/reprodução gestual, mímica, criação 
de personagens…). 
            - explorar as possibilidades expressivas da voz (timbre, intensidade, altura, 
duração, entoação…), adequando o seu uso a diferentes contextos e situações de 
comunicação 
             - exprimir e justifica opiniões pessoais, em situações de experimentação/criação, 
de fruição e de pesquisa. 
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     … uma escola de afetos. 



 

 

 

 

Domínio – Desenvolvimento da Criatividade  
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Experimentação e 
Criação/Fruição e 
Análise/Pesquisa  

O aluno é capaz de: 

. O aluno integra os conhecimentos adquiridos em novas formas de apreciação de atividades 
dramáticas e espetáculos de teatro, bem como em soluções originais, diversificadas e 
alternativas para os desafios criativos 
 

            - explorar (diferentes níveis e direções, características específicas…) e recriar o 
espaço e os objetos, com função real ou imaginária, e inventar, recriar, construir e 
manipular adereços e formas animadas 
            - construir textos dramáticos e/ou guiões cénicos, inventando e/ou compondo 
histórias a partir de diferentes estímulos (jogos, improvisações, imagens sequenciadas, 
outras histórias, músicas…) e registando por meio de iconografia e/ou texto 
            - criar, explorar e apresentar personagens, em situações distintas e com 
diferentes finalidades 
           - improvisar e criar pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios, sozinho e 
em grupo, em processos espontâneos e preparados. 
           - participar na conceção, no planeamento, na operacionalização e na avaliação de 
projetos de teatro. 

  

 



 

 

 

Domínio – Apropriação da Linguagem Elementar da Expressão Dramática 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Experimentação e 
Criação/Fruição e 
Análise/Pesquisa  

O aluno é capaz de: 

. adquirir e aplicar a linguagem elementar do teatro para nomear e analisar atividades, 
técnicas e funções desta arte performativa, em situações de criação, de fruição e de estudo. 
 

         - participar em práticas de jogo dramático, improvisação e representação 
          - experimentar e nomear, em atividades dramáticas e projetos de teatro, diferentes 
técnicas de representação: teatro com atores em cena, teatro de formas animadas (teatro 
de sombras; teatro de objetos; máscara; teatro de marionetas – luva, dedo, varas, fios…) e 
técnicas mistas 
          - experimentar e nomear diferentes funções/tarefas convencionais no processo de 
criação teatral: texto dramático/dramaturgo, encenação/encenador, representação/ator-
atriz, figurino/figurinista, cenografia/cenógrafo…) 

 

 . adquirir e aplicar a linguagem elementar do teatro para nomear e analisar componentes da 

construção performativa, em situações de criação, de fruição e de estudo. 

 

         - experimentar diferentes modalidades de espaço cénico (uma frente, várias frentes, 
em arena…), envolvendo recursos técnicos específicos (projetores de luz, mesa de som…) 
e/ou dispositivos alternativos (lanternas/retroprojetor, leitor de CD…) 



         - utilizar, em atividades dramáticas e projetos de teatro, objetos com diferentes 
funções (indutores, adereços e formas animadas) 
         - distinguir o texto dramático de outros tipos de texto, tendo em conta a mancha 
gráfica, a estrutura (monólogo ou diálogo) e a dispensabilidade do narrador 
         - criar, apresentar e comentar personagens, espontaneamente ou por sugestão de 
outrem, com recurso a diferentes indutores (história, espaço, objeto, personagem, 
música…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Experimentação e 
Criação/Fruição e 
Análise/Pesquisa  

O aluno é capaz de: 

 

. reconhecer e analisar práticas teatrais de diferentes estilos, géneros e origens culturais, 
com as quais contacta em contextos diversificados (grande sala, sala-estúdio, rua…) e com 
recurso a vários suportes (bibliográfico, audiovisual, multimédia, digital…) 
 

          - reconhecer o teatro como prática artística presencial, identificando diferentes 
estilos (teatro de palco, teatro de “proximidade”, teatro de rua, café-teatro…), funções de 
conceção e realização do espetáculo e recursos físicos e materiais que o teatro mobiliza 
          - identificar elementos e técnicas de outras artes e áreas de conhecimento (textos 
de vários tipos, música e outras sonoridades, luz, coreografia, criação plástica…) utilizados 
no teatro 
         - analisar os espetáculos a que assiste, recorrendo a vocabulário adequado e 
específico e expressando uma opinião pessoal. 
          - pesquisar e organizar, em vários suportes, informação sobre teatro e comunicar os 
seus resultados. 

 

 



 

 

 

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

Experimentação e 
Criação/Fruição e 
Análise/Pesquisa  

O aluno é capaz de: 

 

. reconhecer e analisar práticas teatrais de diferentes estilos, géneros e origens culturais, 
com as quais contacta em contextos diversificados (grande sala, sala-estúdio, rua…) e com 
recurso a vários suportes (bibliográfico, audiovisual, multimédia, digital…). 
 

          - reconhecer o teatro como prática artística presencial, identificando diferentes 
estilos (teatro de palco, teatro de “proximidade”, teatro de rua, café-teatro…), funções de 
conceção e realização do espetáculo e recursos físicos e materiais que o teatro mobiliza 
           - identificar elementos e técnicas de outras artes e áreas de conhecimento (textos 
de vários tipos, música e outras sonoridades, luz, coreografia, criação plástica…) utilizados 
no teatro 
           - analisar os espetáculos a que assiste, recorrendo a vocabulário adequado e 
específico e expressando uma opinião pessoal 
           - pesquisar e organizar, em vários suportes, informação sobre teatro e comunicar os 
seus resultados 

 

 


