
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: 
Secundário 

 Disciplina: ECDM  Ano: 2º  Curso: Profissional 

Planificação Anual 

Semestre Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais 
Tempos 
letivos 

1º 
Módulo10663 

Artes do espetáculo 

• Personagem – características 

• Teatro de sombras com o corpo 

• Espetáculo de sombras 

• Teatro infantil a partir de situações quotidianas e obras 

literárias 

• Cenários para representações 

• Vestuário e maquilhagem 

• Criação de máscaras 

30 

2º 

Módulo 9851 

Técnicas de 
animação para 

crianças e jovens 

• Perfil do animador 

• Tipos de animação 

o Animação individual 

o Animação de grupos 

• Planeamento de atividades 

o Objetivos e meios para promover o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança e 

do jovem 

o Atividades 

o Equipamentos, espaços, recursos materiais e 

humanos 

o Metodologias e técnicas 

30 

Nota: 

- a sequência dos módulos pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos de turma, 

nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação curricular e 

interdisciplinar.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Revela muitas 
dificuldades 

Revela 
dificuldades 

Revela alguma 
facilidade 

Revela 
facilidade 

Revela bastante 
facilidade 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% 
Entre 70% e 

89% 
Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 

10663 - ARTES DO 
ESPETÁCULO 

• Elabora representações de teatro de 

sombras. 

• Reproduz dramaticamente situações 

quotidianas e relatos literários. 

• Cria o vestuário e a maquilhagem 

associado a uma personagem. 

• Constrói cenários para representações. 

• Fichas de trabalho  

• Fichas de avaliação e/ou 

Projetos  

• Apresentações  

• Participação em Debate  

• Registo de informação  

• Contributos dados para as 

atividades de articulação 

curricular e/ou de 

complemento ou 

extracurriculares 

• Auto e heteroavaliação 

 

9851 – TÉCNICAS DE 
ANIMAÇÃO PARA 
CRIANÇAS E JOVENS 

• Identifica o papel do animador no 

desempenho profissional de cuidador de 

crianças e jovens. 

• Identifica as principais técnicas e 

metodologias de animação. 

• Colabora no planeamento de atividades 

de animação para crianças e jovens. 

 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de 

um juízo globalizante por módulo; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados e poderão ser partilhados com outras disciplinas no 

âmbito dos Planos de Turma; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios e conhecimentos, 

capacidades e atitudes que estão a ser avaliados; 

- a dificuldade registada num determinado momento não deve ser considerada na avaliação final, quando se 

deteta que o aluno já superou o problema. 

 

 
 


