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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO DESCRITORES (AE) TAREFAS AVALIATIVAS

Aquisição e Progressão da 
Aprendizagem 

15% Evolução geral (técnica e artística) do aluno ao longo do módulo.

Compreensão da mecânica dos conteúdos práticos do movimento

Execução da dinâmica correta dos conteúdos de movimento e habilidade para fazer combinações 
sobre os mesmos

Informação e comunicação Definição do movimento
Aplicar técnicas de postura e correto 
alinhamento corporal.

Sensibilidade estética e artística Graciosidade e utilização correta dos braços

Pensamentos crítico e criativo Eppaulement  e cabeças Identificar a terminologia da técnica de dança clássica.

Consciência e domínio do corpo Musicalidade 7,5%
Capacidade para realizar os movimentos na pulsação e/ou acento pedidos e interpretar a 
sonoridade da música/silêncio

Memorização 7,5%
Executar exercícios de dança clássica na barra, em ½ pon
ta e no centro.

Raciocínio e resolução de problemas Estrutura física

Saber científico, técnico e tecnológico Noção Geral do alinhamento corporal
Articular diferentes dinâmicas de movimento com consciência e definição.

Utilização e manutenção do en dehors
Articulação do pé no chão ou no salto Desenvolver a artisticidade e sentido de performance.
Pull-up  e postura

Impulso para o salto e ballon Identificar obras mais marcantes do repertório da dança 
clássica.

Flexibilidade
Força

Agilidade e coordenação no lugar e em deslocação
Interpretar peças coreográficas e/ou fragmentos do 
repertório clássico.

Total 70%

Assiduidade e Pontualidade 10% Assiduidade e pontualidade

Apresentação Pessoal 5% Cumpridor e responsável, apresenta-se nas aulas equipado e penteado corretamente
Entrega de trabalhos escritos, apresentações orais, 
reflexões sobre terminologia, construção de coreografia 

Desenvolvimento pessoal e autonomia Motivação 5% O aluno é perseverante perante as dificuldades, interventivo, participativo. O aluno traz o material 
para as aulas

Relacionamento interpessoal Autonomia 5% O aluno é responsável, assume e responde pelas suas próprias ações, trabalha autonomamente

Bem-estar, saúde e ambiente Cooperação com Professor 2,5%
O aluno respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das 
atividades letivas, age em função do bem comum

Cooperação com Colegas 2,5%
O aluno demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo, com princípios dos direitos 
humanos e colabora ou ajuda os colegas nos trabalhos de grupo

Total 30%

ATITUDES

         DISCIPLINAS da Componente Técnica -  Curso Profissional Intérpreta de Dança Contemporânea

CONHECIMENTOS E 
CAPACIDADES

Condição Física

Aplicação e Domínio dos 
Conteúdos Técnicos 

Qualidade na Apresentação 

15%

10%

15%
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