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Curso Animador Sociocultural - Nível IV – 11º 

Componente de Formação Tecnológica  

Disciplina CT2 
 

 

UFCD 15 – Mundo dos sons 

UFCD 19 – Oficina de expressão plástica 

UFCD 20 – Expressão vocal e instrumental 

UFCD 21 – Oficina de expressão dramática 

UFCD 23 – Atelier musical 

 

Competências Instrumentos Ponderação 
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UFCD: 15 - Mundo dos sons – 
Definir os conceitos de Altura, Duração, Timbre, Dinâmica e Harmonia 
Descrever estruturas e modos de organização de diferentes géneros e estilos musicais, 
utilizando vocabulário específic.  
 Interpretar canções de diversos géneros musicais. 
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 UFCD: 19 - Oficina de expressão plástica  
Aplicar diferentes técnicas de modelação/moldagem em pasta de moldar em outros 
materiais/moldes plásticos 
 Aplicar técnicas de tecelagem 
Aplicar técnicas de impressão   
Identificar as componentes e os procedimentos da metodologia projetual 
Relacionar as formas visuais com as características dos materiais e das funções a que estão 
associados, tendo em conta a aplicação à organização de espaços bidimensionais e 
tridimensionais 
Analisar a relação interativa entre sentimento/ideia/material/técnica. 

 UFCD: 20 - Expressão vocal e instrumental  
Aplicar diferentes técnicas de produção sonora a nível vocal e instrumental 
Experimentar diferentes tipos de instrumentos e culturas musicais 
Explorar diferentes processos comunicacionais, formas e técnicas de criação musical.  

UFCD: 21 - Oficina de expressão dramática 
Aplicar as técnicas de construção e manipulação de fantoches, silhuetas e máscaras 
Articular os recursos e a distribuição de papéis e funções em diferentes situações, tendo em 
conta os objetivos da intervenção. 

 UFCD: 23 - Atelier musical 
Distinguir os instrumentos de altura definida e indefinida 
Agrupar os instrumentos por famílias tímbricas 
Construir instrumentos para utilização nas atividades 
Planificar atividades musicais. 
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Adquirir saberes técnicos e tecnológicos; - potencializar a criatividade, o pensamento crítico e a 
aprendizagem autónoma 
Desenvolver capacidades de pesquisa e de investigação  
Analisar objetos e descrever sistemas técnicos, demonstrando compreender o seu 
funcionamento e o modo de os usar e controlar 
Desenvolver habilidades para a utilização e aproveitamento de objetos e sistemas do nosso 
quotidiano 
Compreender conceitos e operações básicas dos sistemas tecnológicos 
 Analisar e descrever sistemas tecnológicos (mecânicos, eletromagnéticos, eletrónicos, 
informáticos...) e reconhecer os princípios básicos que os sustentam    
Usar instrumentos tecnológicos de comunicação, de pesquisa, de resolução de problemas e de 
tomada de decisões 
Utilizar diferentes formas de representação no desenvolvimento e comunicação das realizações 
tecnológicas 
Desenvolver competências para a utilização e aproveitamento de objetos e sistemas do nosso 
quotidiano 
Planificar uma produção, organizando o trabalho e avaliando a sua qualidade e eficácia 
Respeitar normas de segurança e higiene, avaliando os seus efeitos sobre a saúde e segurança 
pessoal e coletiva 
Empenhar-se na realização das suas tarefas, evidenciando disciplina, esforço e perseverança 
Avaliar a importância do trabalho em equipa na resolução de problemas tecnológicos, 
assumindo responsabilidades e evidenciando uma atitude de tolerância e solidariedade 
Descobrir e desenvolver talentos pessoais e contribuir de forma a:  
- Conceber e construir dispositivos de animação que, sendo adequados à realidade prática, 
promovam a cooperação, comunicação e aprendizagem grupal 
- Utilizar criativamente e responsavelmente os dispositivos de animação de acordo com as 
estratégias formativas delineadas e de modo adequado às várias realidades 
 - Refletir sobre as boas práticas e compará-las com a experiência real de cada participante 
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 Participação 
Grelhas de 
observação 

Grelhas de auto-
avaliação 

Observação direta 

20% 

Responsabilidade 

Cooperação 

Respeito 

Autonomia 


