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Modalidade 

 
3 Ações de curta duração, nos termos do despacho nº 5741/2015, no âmbito da 
formação contínua para efeitos da progressão na carreira dos docentes (Art. 8.º do 
RJFC) 
 

Data 
12 dezembro de 2022, das 13h30-16h30  
13 dezembro de 2022, das 13h30-16h30 
14 dezembro de 2022, das 13h30-16h30 

Formato 
 
Presencial no Mercado Sant' Ana, Leiria 
 

 

Destinatários 
 
Educadores e professores de todos os ciclos de ensino 
 

Objetivos 

 
Esta ação tem como objetivo colmatar uma lacuna na formação específica dos 
docentes, na área da Dança Tradicional e Popular, de forma a poder responder às 
exigências previstas nos programas ministeriais. Esta ação irá permitir a aquisição, a 
atualização, o alargamento e o aprofundamento de conhecimentos científicos e 
pedagógico-didáticos e de competências profissionais especializadas na área da 
dança tradicional e popular. Pretende-se sensibilizar os docentes para a 
importância da Dança como disciplina fundamental para o desenvolvimento do 
indivíduo, que deve ser aplicada precocemente na sua formação, como um direito 
de todos e não só de alguns. O All Dance Funciona como um laboratório de prática 
pedagógica da Dança Tradicional e Popular onde os professores podem: 
•  Desenvolver competências e sensibilidade para a salvaguarda das danças 
tradicionais e popular;  
• Conhecer técnicas Pedagogias de intervenção para o ensino da dança;  
• Conhecer soluções para a interpretação da ficha Etnocoreográfica;  
• Conhecer reportório tradicional e popular local, nacional e internacional 
2019: https://www.facebook.com/AllDanceLeiria/videos/2446534418788623     
2018: https://www.facebook.com/AllDanceLeiria/videos/719993358380067  
All Dance Marisa Barroso: https://www.youtube.com/watch?v=ncbdlJCkQ3w  
Página Facebook ALL DANCE Leiria: https://www.facebook.com/AllDanceLeiria  
 

Temas 

• Reportório tradicional e popular local, nacional e internacional; 
• Técnicas Pedagógicas de intervenção nas danças tradicionais e populares; 
• A salvaguarda das danças tradicionais e populares. 
 

Tipo de Inscrição 
Gratuita. Inscrição obrigatória em https://forms.gle/rS43FKEu9vwhJZDT8  

 

A certificação da formação como Ação de Curta Duração para os docentes estará sujeita à presença dos 
formandos na totalidade das horas. 
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