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Sede do SPZC - Sala de Formação - R. Antero de Quental, 99 | 3001-501 COIMBRA
CCPFC/ACC-118225/22 
Curso de Formação
25 horas
António José Loureiro de Jesus
GR 100, 110, 910, 920 e 930 (releva para efeitos de progressão em carreira - releva na 
dimensão científica e pedagógica).
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- As fontes sonoras: 
• A importância do silêncio como elemento 

de perceção e produção musical;
• Identificação e descrição de fenómenos 

(vocais, corporais e/ou ambientais);
• Exploração tímbrica/ corporal/ instru-

mental do som;
- Exploração tímbrica:
• Pulsação/ andamento;
• Ritmo;
• Percussão corporal e instrumental;
• Géstica e movimento.
- Exploração rítmica/melódica instrumental:
• Utilização de grafismos convencionais 

e não convencionais para identificar 
e registar sequências de movimentos 
sonoros;

• Utilização de grafismos convencionais 
e não convencionais para identificar 
ritmos;

• Utilização de grafismos convencionais e 
não convencionais para representação 
do silêncio;

• Utilização do movimento do corpo a 
estruturas rítmicas/melódicas; 

• Interpretação de canções com controlo 
progressivo da melodia, da estrutura 
rítmica (pulsação), da respiração e da 
intensidade;

• Comunicação musical (movimento cor-
poral, voz e instrumental);

 - Expressão Corporal: 
• Comunicação não verbal, expressão e 

aquecimento
  - Valorização da música como elemento de 
identidade social e cultural.
 - A inclusão e música:
• Música promotora de inclusão;
• Estratégias diferenciadas para alunos 

com necessidades específicas.

Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Início: 13 de maio/2023 | Fim:  3 de junho/2023

Ordem de inscrição.
Até 8 de maio. Limitadas a 10 formandos. Inscrições online através de link divulgado via 
email e de acordo com as instruções aí constantes.
€ 10  por formando. Deve ser feito o pagamento por transferência bancária para a conta 
PT50003506710000319073016 e enviado o comprovativo, devidamente identificado, 
para spzc.secretariado@spzc.pt ou pessoalmente numa das delegações do SPZC.
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