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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 
ANO LETIVO 2022/ 2023 

DISCIPLINA Expressão Dramática/Teatro – 4.º ANO 
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Corpo 
- Movimentação livre e pessoal: sozinho; 
pares; 
- Exploração de situações: mobilidade - 
imobilidade; contração - descontração; 
tensão – relaxamento; 
- Exploração da respiração torácica e 
abdominal; 
- Movimentação global do corpo: 
amplitude; 
- Exploração de movimentos segmentares 
do corpo; 
- Exploração de diferentes possibilidades 
expressivas. 
 
Voz 
- Produção de sons; 
- Exploração de sons ligados ao quotidiano; 
- Reprodução de sons do meio ambiente; 
- Relação entre sons e movimentos; 
- Exploração da emissão sonora: respiração; 
altura do som; volume da voz; velocidade; 
entoação. 
- Exploração de diferentes vocábulos; 
- Exploração de efeitos de alternância 
(silêncio/ emissão sonora). 
 

Espaço 
- Exploração do espaço 
circundante; 
- Adaptação de movimentos e voz 
a diferentes espaços; 
- Exploração de deslocações 
seguindo trajetos; 
- Exploração de diferentes formas 
de deslocação; 
- Orientação no espaço a partir de 
referências; 
- Deslocação em coordenação com 
um par; 
- Exploração de diferentes níveis: 
baixo, médio, alto; 
individualmente; aos pares; em 
pequenos grupos. 
 
Objetos 
- Exploração de qualidades físicas 
dos objetos; 
- Relação entre corpo e objeto; 
- Deslocação com apoio de um 
objeto; 
- Transformação e utilização de 
objetos; 
- Invenção e utilização de máscaras 
e fantoches. 
 
Jogos dramáticos  
LINGUAGEM NÃO VERBAL 

- Improvisação, reprodução e 
utilização espontânea de 
atitudes, gestos e 
movimentos. 

Jogos dramáticos  
LINGUAGEM VERBAL 

- Participação na elaboração 
oral de uma história; 

- Improvisação de diálogos/ 
pequenas histórias; 

- Participação em jogos de 
associação de palavras, leitura e 
recitação de textos. 

 
Jogos dramáticos  
LINGUAGEM VERBAL E 
GESTUAL 

- Improvisação de palavras, 
sons, atitudes, gestos e 
movimentos ligados a uma ação 
precisa e/ ou constituindo 
sequências de ações; 

- Improvisação de situações 
usando diferentes tipos de 
máscaras; 

- Utilização de sombras; 
- Invenção, construção e 

utilização de adereços e 
cenários; 

- Elaboração de vários 
momentos de desenvolvimento 
de uma situação. 
 

 

COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS 

▪ Trabalhos de casa 
▪ Trabalhos individuais 

e, ou de grupo 
 

35 
% 

▪ Trabalhos de casa 
▪ Trabalhos individuais e, 

ou de grupo 
 

35
% 

▪ Trabalhos de casa 
▪ Trabalhos individuais e, 

ou de grupo 
 

35 % 

CAPACIDADES 
Observação direta da 

participação 
35 
% 

Observação direta da 
participação 

35
% 

Observação direta da 
participação 

35 % 

ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 

 
 
 
 
 
30 
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Interpessoal 
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conflitos; solidariedade) 
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autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula) 

autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 

autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 

 
 

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

 

Disciplina transversal às TIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


