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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2018/2019 

PLANIFICAÇÃO 
COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DANÇA  

- 2º CICLO – 5ºANO 
 

Ano/Turma 5º ano 
Período N.º aulas previstas 

1º 12 + 1 
2º 12 + 1 
3º 7 + 1 

Total 31 + 3 

Conteúdos  

1. O fazer – INTERPRETAR (a experiência de dançar, o trabalho técnico e expressivo) 
- As várias ações motoras 
- Os planos em dança (superior, médio, inferior e inferior baixo) 
- As direções e os Sentidos 
- O ritmo e a sequência dos apoios  
- Danças de apresentação 
- Danças Sociais  

 
 

Interpretação 5º Ano 

1º Período 

 
Ações Motoras: 
-Deslocamentos 
-Gestos  
-Voltas 
-Saltos 
-Posturas 

 
 Os vários planos: 
   - Superior 
   - Médio 
   - Inferior 
   - Inferior baixo 
 
 As direções e os sentidos 
    Para a frente/para trás 
    Para a direita/para a 
esquerda 
    As diagonais 
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Interpretação 5º Ano 

2º Período 

Construção de frases 
simples (duas ações 
motoras), construção de 
frases complexas (três 
ações motoras) e revisão 
das coreografias aprendidas 
no período anterior 

 

Interpretação 5º Ano 

3º Período 
Construção da coreografia 
de Turma 

 

Notas: 
 O número de aulas previstas para cada período depende do número de semanas letivas e do dia da semana em que 

cada turma tem no complemento à Educação Artística - Dança. 
 
 
Instrumentos de Avaliação: 
 1) Grelhas de Observação direta e contínua, com o respetivo registo de avaliação 
2) Fichas de autoavaliação 
3) Observação e registo dos parâmetros dos Domínios Específicos da Disciplina, Sociais e de Trabalho. 

 

O ritmo e a sequência dos 
apoios: 
Lento/rápido  
Forte/fraco  
Pausa/contínuo 
 
Interpretação de frases de 
movimento, dadas pelo(a) 
o/a professor/a, integrando 
as várias ações motoras com 
e sem música 
 
Danças de apresentação 
 
Interpretação do Flashmob 
de Natal 


