A dança tradicional portuguesa,
como objeto de formação e divulgação da cultura portuguesa
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A dança tradicional portuguesa, enquanto objeto de oferta formativa apresenta grandes lacunas e a
oferta de cursos de formação nesta área tem sido quase nula, apesar do empenho e relevância do
trabalho de instituições como o INATEL, grupos etnográficos, ranchos folclóricos, entre outros, na
pesquisa, documentação e preservação da tradição e cultura portuguesa.
Com este curso pretendemos inverter esta tendência, propondo uma metodologia de ensino que
promova a Dança Tradicional Portuguesa e demonstre como os seus elementos (DTP) podem ser
trabalhados.

Objetivos
• Objetivos gerais: Desenvolver competências artísticas / criativas; Partilhar saberes e experiências;
transmitir conhecimentos inerentes à temática proposta, assim como adequar os conteúdos ao
público-alvo; divulgar a temática da DTP, fundamentando opções e fomentando a interação social.
•Objetivos específicos: Identificar as características e as diferentes formas da DTP; dominar as
competências da DTP e a sua terminologia; identificar estruturas de composição coreográfica das
DTP; desenvolver capacidades de coordenação, postura, consciência espacial e rítmica; mostrar
como os elementos da DTP podem ser trabalhados, num processo de ensino e aprendizagem, com
alegria e envolvimento, para o crescimento pessoal e artístico.

Público-alvo: Professores dos Grupos D01 a D09 e dos Grupos 260 e 620
Avaliação dos formandos:
•

•

Avaliação contínua, por parte do formador, e verificação da correta aplicação dos conteúdos
programáticos ao longo das sessões presenciais e de trabalho autónomo.
Elaboração de um relatório sobre a aplicabilidade desta ação na sua atividade profissional.

Formadora: Suzana Farias Nunes
Oficina: 12,5h presenciais / 12,5 horas de trabalho autónomo = 1 Crédito
Local: Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional
Calendarização: 11 de Maio (10h00/17h00); 1 de Junho (10h00 / 17h30)
Inscrições: Encerradas
Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve entregar ao
formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.
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