
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Didática das Expressões em EPE/ Didactics of Expressions in PSE 4,5 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

- Aprofundar e treinar diferentes técnicas de projeção pedagógica no âmbito das expressões

artísticas e mediáticas para a educação Pré-Escolar.

- Comparar e observar diferentes projetos pedagógicos no contexto dos projetos educativos,

propondo a reflexão crítica no âmbito da intervenção no Pré-Escolar.

- Criar diferentes dinâmicas de intervenção no âmbito das expressões artísticas em contexto

pré-escolar considerando os contextos familiares e de grupos de pares.

- Definir, criticar e combinar diferentes estratégias de ação pedagógica e curricular na área

das expressões artísticas e físico-motoras

EN

- Deepen and train different pedagogical techniques projection within the artistic and media

expressions for Preschool Education.

- Compare and observe different teaching projects in the context of educational projects,

proposing critical reflection in the context of intervention in Preschool.

- Create different dynamic intervention in the context of artistic expressions in preschool

context considering family and peer group contexts.

- Define, criticize and combine different teaching strategies and curricular action in the area

of artistic expressions and physical and motor

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

- Técnicas de expressão artística: Teatro, Dança, Plástica, Música e TIC adaptados a este grau

de Ensino.

- Expressão e Comunicação nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar

- Metas de Aprendizagem na educação pré-escolar

- Conceito de didática aplicados ao contexto pré-escolar: Objetivos; Conteúdos; Materiais;

Estratégias Metodológicas; Tempo; Espaço; Critérios de Avaliação

EN 

- Techniques of artistic expression: Theatre, Dance, Plastic, Music and ICT adapted to this

level of education.

- Expression and Communication in the Curriculum Guidelines for Pre-School Education

- Learning Goals in preschool education

- Concept of teaching applied to preschool context: Objectives; content; materials;

Methodological Strategies; time; space; Evaluation Criteria


