Ação Nº
51-2017/18
Modalidade:
Duração:
Formadores:
Destinatários:
Relevância:

Cantar mais: práticas musicais e atividades artísticas

Curso de formação

Registo de acreditação:

12 horas

Nº de créditos:

Manuela Encarnação e Gilberto Costa

Local:

CCPFC/ACC-91756/17
0,5 ( zero, cinco)
ES Calazans Duarte - Marinha
Grande

Professores dos Grupos 100, 110, 250 e 610
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho, mas não releva para
a área científica e pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, respetivamente).

Objetivos da ação
Cronograma:
1. Conhecer o site www.cantarmais.pt nas suas diferentes
dimensões de organização, estrutura e funcionalidades.
2. Conhecer metodologias do ensinar e aprender uma
canção.
3. Conceber, organizar e preparar uma apresentação
pública com canções e recursos disponíveis no Cantar Mais.
Conteúdos da ação
1. Domínio da tecnologia/ Utilização do portal
Registo
Estrutura
Pesquisa
Funcionalidades

Sessão
Nº

Data

Dia da
semana

Horário

Nº horas

1

20/01/2018

sábado

10h30-13h30

3h00

2

20/01/2018

sábado

14h30-17h30

3h00

3

17/02/2018

sábado

10h30-13h30

3h00

4

17/02/2018

sábado

14h30-17h30

3h00

Total horas

12h00

Número de vagas – 30 docentes.
Inscrições: Aceda ao formulário de inscrição AQUI.

2. Domínio da organização / conceção
a. Escolha fundamentada do repertório:
Tipologia musical; Género/Estilo; Idioma; Temática;
Características Musicais.
b. Organizar as sessões de trabalho.
Guião técnico; Alinhamento.
3. Domínio da aprendizagem / preparação da canção
Aquecimento (Tutoriais)
Análise musical: Contexto; Letra; Melodia; Ritmo; Timbres;
Forma. (A Canção)
Cantar (Ensinar e Aprender)
Transversalidade (Ouvir, fazer e Criar / Outros saberes).

Prazo de inscrição: até 10 de janeiro.
Até 11 de janeiro, será informado(a), via email, do
resultado do processo de seleção.
Informações: Para mais informações, contacte o Centro de
Formação de LeiriMar.

NOTA: Se selecionou esta ação como 1ª prioridade na
“Manifestação de preferências…”, não necessita de se
inscrever de novo.

4. Domínio da produção / performance
a. Reforço sonoro
b. Cenografia
Regime de avaliação dos formandos
A avaliação dos formandos será efetuada tendo em conta:
1- A avaliação contínua através de observação direta das
situações práticas da ação.
2- Uma breve reflexão escrita sobre a utilização do recurso
Cantar Mais na preparação de um espetáculo.
3- Será atribuída uma avaliação qualitativa e quantitativa
de acordo com a legislação em vigor
Creditação final de acordo com o regulamento da
modalidade.
A certificação da Ação será efetuada de acordo com a
legislação em vigor.

centro de fo rmação de LeiriMar
Escola Sede: Escola Secundária Engº Calazans Duarte
Rua professor Alberto Nery Capuc ho– apartado 385 -2431-905 Marinha Grande
 t e l e f 2 4 4 5 7 5 1 4 5  www.leirimar.pt  cfae.leirimar@gmail.com

