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Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa 

1º Ano       Disciplina: Técnicas e Atividades Lúdico Expressivas       Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

Módulo 1: UFCD 9851 - Técnicas de animação para crianças e jovens    

Conteúdos: 
 
1. Perfil do animador  
2. Tipos de animação  
2.1. Animação individual [Definição, Estratégias, Atividades] 
2.2. Animação de grupos [Definição, Estratégias, Atividades] 
3. Planeamento de atividades promotoras do desenvolvimento e aprendizagem, 
para crianças e jovens em contexto de intervenção diversificados [Creche, JI, 
EPE e ATL] 
3.1. Objetivos, metodologias, atividades, instrumentos de monitorização, 
recursos:  materiais, logísticos, financeiros e humanos. 

Data de início 
 

22/09/2022 

Data de conclusão 
10/11/2022 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

30 

Módulo 2: UFCD 10662 - Dinâmica Corporal   

Conteúdos: 
 
1. Atividades ao ar livre;  
2. Jogos de expressão corporal;  
2.1. Capacidades condicionais [Força, Velocidade, Resistência e Flexibilidade]; 
2.2. Capacidades coordenativas [Orientação espacial, Diferenciação, Cinestésica, 
Equilíbrio, Ritmo e Reação]; 
 3. Atividades espontâneas; 
 4. Jogos dramáticos [Objeto, Funções do objeto, Qualidades do objeto, 
Utilização do objeto, Reação face ao objeto e Texto]. 

Data de início 
11/11/2022 

Data de conclusão 
16/03/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

60 

Módulo 3: UFCD 10656 - Linguagem Plástica     

Conteúdos: 
 
1. Aspeto evolutivo da pintura e desenho na criança;  
2. Formação espontânea do registo da criança;  
3. Dimensão expressiva do traço;  
4. Elementos estruturais da linguagem plástica  

 

Data de início 
17/03/2022 

Data de conclusão 
09/06/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

38 
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Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Conhece as características, papel e 

funções do animador em 

diferentes contextos de atuação.  

▪ Analisa diferentes contexto de 

atuação e identifica, define, 

planifica e dinamiza a intervenção,  

em função das exigências da 

situação, com  capacidade racional 

e simetria entre o pensamento e a 

ação.  

▪ Identifica o  perfil do animador em 

função das exigências da situação 

e fundamenta de forma pertinente 

as suas ideias 

▪ Analisa diferentes contexto de 

atuação e identifica o tipo de 

intervenção e o perfil do 

animador, em função das 

exigências da situação, com 

capacidade de expressar as suas 

ideias de forma clara e coerente.  

▪ Descreve diferentes contexto de 

atuação e identifica ações a 

desenvolver e o perfil de animador 

de forma adequada às exigências 

da situação. 

▪ Relata: características do 

animador pessoais, sociais e 

profissionais do animador; 

diferentes contexto de atuação do 

animador com apoio. 

▪ Compreende a importância das 

atividades ao ar livre como 

mecanismo de expressão 

individual e em grupo. 

 

▪ Percebe a importância das 

Atividades ao Ar livre e 

espontâneas no desenvolvimento 

da criança. 

▪ Explica, a importância das 

atividades ao ar livre como 

mecanismo de expressão 

individual e em grupo relaciona e 

infere conclusões lógicas 

▪ Analisa a importância das 

Atividades ao Ar livre e 

espontâneas no desenvolvimento 

da criança com  capacidade 

racional e simetria entre o 

pensamento e a ação.  

▪ Relaciona ideias sobre a 

importância das atividades ao ar 

livre como mecanismo de 

expressão individual e em grupo, 

baseando-se em evidências 

retiradas de textos, exemplos. 

▪ Ilustra a importância das 

Atividades ao Ar livre e 

espontâneas no desenvolvimento 

da criança e propõe propostas 

inovadoras e diferenciadoras. 

▪ Resume ideias sobre  a 

importância das atividades ao ar 

livre como mecanismo de 

expressão individual e em grupo. 

▪ Identifica as principais ideias e 

colabora sob orientação na 

planificação e dinamização de Ar 

livre e espontâneas. 

 

▪ Identifica ideias  sobre  a 

importância das atividades ao ar 

livre como mecanismo de 

expressão individual e em grupo. 

▪ Descreve a importância das 

Atividades ao Ar livre e 

espontâneas no desenvolvimento 

da criança e apoia na planificação e 

dinamização de atividades. 

▪ Experimenta situações de 

comunicação através da dinâmica 

corporal e do jogo. 

▪ Regista ideias, vivências e 

experiências, aliando à reflexão e 

participação em trabalhos e/ou 

projetos de comunicação através 

da dinâmica corporal e do jogo. 

▪ Regista ideias e experiências, 

participando em trabalhos e/ou 

projetos de comunicação através 

da dinâmica corporal e do jogo. 

▪ Regista exemplos de ideias e 

vivências, participando em 

trabalhos e/ou projetos de 

comunicação através da dinâmica 

corporal e do jogo. 

▪ Participa, com apoio, em trabalhos 

e/ou projetos de dinâmica 

corporal e do jogo. 

▪ Percebe a evolução do registo na 

criança.  

▪ Analisa e explica a evolução do 

registo na criança.  

▪ Identifica a evolução do 

registo na criança.  

▪ Identifica com apoio a evolução 

do registo na criança. 

 

▪ Descreve com apoio a 

evolução do registo na criança. 
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Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Desenvolve o design e conceção 

de projetos na área da animação.  

▪ Desenvolve o design e conceção 

de projetos de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial dos destinatários. 

▪ Colabora no design e conceção de 

projetos de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial dos destinatários. 

▪ Colabora, sob orientação, no 

design e conceção de projetos de 

caráter interdisciplinaridade e 

inovador, promotores do 

desenvolvimento biopsicossocial 

dos destinatários. 

▪ Apoia no design e conceção de 

projetos de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial dos destinatários. 

   SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas 

 

 


