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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Educação Artística – Expressão Dramática  2.º Ano 

A planificação tem por referência as Metas Curriculares, os Programas e as Aprendizagens Essenciais 
e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo este documento a orientação 
curricular de base. 
 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
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Jogos de Exploração do Corpo 

Jogos de Exploração da Voz 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jogos de exploração do espaço 
Jogos de exploração de objetos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jogos Dramáticos 
Linguagem Não-verbal 
Linguagem Verbal 
Linguagem Verbal e Gestual 

 

Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho, 
aos pares; explorar as atitudes de: imobilidade-
mobilidade, contração/descontração, tensão/ rela-
xamento; explorar a respiração torácica e abdomi-
nal; explorar o movimento global do seu corpo da 
menor à maior amplitude; explorar os movimentos 
segmentares do corpo; experimentar maneiras dife-
rentes de produzir sons; explorar sons orgânicos 
ligados a ações quotidianas; reproduzir sons do 
meio ambiente; aliar a emissão sonora a gestos/ 
movimentos; explorar o espaço circundante; explo-
rar deslocações simples seguindo trajetos diversos. 

+/- 14 
aulas 

2º
 P

e
rí

o
d

o
 

Explorar o espaço circundante; explorar deslo-
cações simples seguindo trajetos diversos; explorar 
diferentes formas de se deslocar: de diferentes 
seres (reais ou imaginados) em locais com dife-
rentes características; orientar-se no espaço a partir 
de referências visuais, auditivas, táteis; deslocar-se 
em coordenação com um par; explorar diferentes 
níveis (baixo, médio, alto); explorar mudanças de 
nível: individualmente e aos pares; explorar as 
qualidades físicas dos objetos; explorar as relações 
possíveis do corpo com os objetos; deslocar-se com 
o apoio de um objeto: individualmente ou em 
coordenação com um par; explorar as transfor-
mações de objetos: imaginando-os com outras 
características e utilizando-os em ações; utilizar 
objetos dando-lhes atributos imaginados em 
situações de interação: a dois ou em pequeno 
grupo; utilizar máscaras e fantoches. 

+/- 11 
aulas 
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Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, movi-
mentos; reagir espontaneamente, por gestos/ 
movimentos a: sons, palavras, ilustrações, atitudes 
e gestos; reproduzir movimentos: em espelho; 
improvisar individualmente atitudes, gestos, 
movimentos a partir de diferentes estímulos: sono-
ros ou verbais, um objeto real ou imaginado e um 
tema; participar na elaboração oral de uma história; 
improvisar um diálogo ou uma pequena história: a 
dois, em pequeno grupo; a partir de: uma ilustração, 
uma série de imagens, um som, um objeto e um 
tema; experimentar diferentes maneiras de dizer 
um texto: recitando; improvisar palavras, sons, 
atitudes, gestos e movimentos ligados a uma ação 
precisa: em interação com o outro; improvisar 
palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, 
constituindo sequências de ações/ situações 
recriadas ou imaginadas, a partir de: objetos, um 
local, uma ação e personagens; improvisar situações 
usando diferentes tipos de máscaras; utilizar 
diversos tipos de sombras (chinesas, …). 

+/- 9 
aulas 

 

mailto:direcao@infante.pt

