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SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa 

3º Ano       Disciplina: Técnicas e Atividades Lúdico Expressivas       Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

UFCD 10661 – Técnicas de manipulação de formas animadas    

Conteúdos:  
 

• Reconhecer os diferentes tipos de objetos animados. 

• Caracterizar o conceito de objeto animado. 

• Caracterizar as noções de espaço e de tempo. 

• Aplicar as técnicas de construção de bonecos, silhuetas e máscaras. 

• Conceber situações de animação através das técnicas de 
manipulação. 

• Planificar e desenvolver técnicas de animação com recurso à 
linguagem plástica. 

  
 
 

Data de início 
 

16/09/2022 
 

Data de conclusão 
 

12/05/2023 

Nº Aulas Previstas (50 min) 

 
 
 

 
64 
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Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 

Desenvolver o design e conceção de 

projetos de animação na área da 

expressão dramática e plástica. 

Desenvolve o design e conceção de 

projetos de animação na área da 

expressão dramática e plástica, de 

caráter interdisciplinaridade e 

inovador, promotores do 

desenvolvimento biopsicossocial da 

criança. 

Colabora no design e conceção de 

projetos na área da expressão 

dramática e plástica, de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial da criança. 

Colabora, sob orientação, no design e 

conceção de projetos de animação 

na área da expressão dramática e 

plástica, de caráter 

interdisciplinaridade e inovador, 

promotores do desenvolvimento 

biopsicossocial da criança. 

Apoia no design e conceção de 

projetos de animação na área da 

expressão dramática e plástica, de 

caráter interdisciplinaridade e 

inovador, promotores do 

desenvolvimento biopsicossocial da 

criança. 

Conhecer o impacto das técnicas 

de animação na área da expressão 

dramática, na promoção do 

desenvolvimento de competências 

cognitivas, afetivas, sensoriais, 

motoras e sentido estético da 

criança. 

▪ Analisa e compreende o impacto 

da a inter-relação das diversas 

técnicas de animação, no processo 

de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança,  

Organiza em fichas de registo de 

atividade e arquiva a informação no 

portfólio académico, enquanto 

ferramenta profissional futura. 

Recolhe, analisa, organiza em fichas 

de registo de atividade e arquiva a 

informação relativa a diversas 

técnicas de animação, no portfólio 

académico, enquanto ferramenta de 

auxílio à FCT e atividade profissional 

futura. 

▪ Recolhe e organiza em fichas de 

registo de atividade e arquiva a 

informação relativa a diversas 

técnicas de animação, no portfólio 

académico, enquanto ferramenta 

de auxílio à FCT e atividade 

profissional futura. 

 

Recolhe e arquiva informação 

relativa a diversas técnicas de 

animação, no portfólio académico, 

enquanto ferramenta profissional 

futura. 

Desenvolver projetos inovadores e 

diferenciadores, na área das 

expressões em função das 

necessidades e potenciais dos 

destinatários.  

Constrói projetos inovadores e 

diferenciadores, na área das 

expressões em função das 

necessidades e potenciais dos 

destinatários.  

Constrói projetos de animação na 

área da expressão dramática e 

plástica, adequados às necessidades 

e potencialidades do grupo de 

destinatários. 

Colabora com proatividade na 

construção de projetos de animação 

na área da expressão dramática e 

plástica, adequados às necessidades 

e potencialidades do grupo de 

destinatários. 

Revela dificuldades na construção de 

projetos de animação, na área da 

expressão dramática e plástica 

adequados, às necessidades e 

potencialidades do grupo de 

destinatários. 

Reconhecer a importância da 

adequação do discurso ao perfil 

dos destinatários; 

 
Utilizar um discurso claro e 

objetivo na exposição das suas 

intenções/projetos. 

 

 

▪ Comunica com clareza, 

objetividade e estruturação a 

atividade/projeto a realizar - em 

contexto de prática simulada; 

▪ Adequa o discurso e a atitude em 

função do perfil dos públicos-alvo 

(criança/equipa/famílias); 

▪ Estabelece uma relação empática 

com a(s) criança(s)/grupo(s); 

▪ Apresenta as suas ideias e 

conclusões em grupos de debate, 

de forma precisa, assertiva e 

respeitando a intervenção dos 

outros. 

▪ Comunica com clareza e 

objetividade a atividade/projeto a 

realizar - em contexto de prática 

simulada; 

▪ Cria uma relação de confiança com 

o grupo; 

▪ Comunica as suas ideias de forma 

assertiva. 

▪ Apresenta a atividade/projeto a 

realizar - em contexto de prática 

simulada; 

▪ Relaciona-se com o grupo; 

▪ Partilha as suas ideias. 

▪ Integra o grupo; 

▪ Lê as suas ideias; 

▪ Exemplifica as suas ideias. 

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