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MENOR EM EDUCAÇÃO E LEITURA 

VOZ E DICÇÃO 2020 

E-FÓLIO A 
 

Tendo em conta o estudo dos materiais propostos, assim como outros que tenha 

considerado relevantes, a experiência pessoal e profissional, a reflexão que tem vindo a 

desenvolver na unidade curricular VOZ E DICÇÃO, bem como as interações nos fóruns 

em que participou, responda de forma ponderada, sucinta, criativa e crítica à questão a 

tratar que é proposta para este E-Fólio A.  

 

QUESTÃO A TRATAR (Cotação 4 Valores) 
No Tema 1 foram propostos 11 vídeos para “ouver”:  

OS INSTRUMENTOS CORPO E VOZ  

https://www.youtube.com/watch?v=TK3aEizLvfY&list=PL5E56D4924FCC6EEB  

Comente cada um dos vídeos individualmente e pondere a sua relevância como um todo 

poliédrico. Justifique a sua reflexão estabelecendo uma inter-relação com a sua 

experiência, e a consciencialização de que existe uma íntima conexão entre o corpo, a 

respiração e a voz. Sirva-se dos conhecimentos que adquiriu com os documentos e 

recursos de apoio sinalizados no Tema 1: OS INSTRUMENTOS CORPO E VOZ, e no 

Tema 2: O PATRIMÓNIO LINGUÍSTICO POPULAR, nomeadamente sobre a dicção, 

a leitura em voz alta e a expressividade 

 

NOTAS DE ALERTA:  
- Não serão aceites respostas que plagiem (total ou parcialmente) outros documentos, 
quaisquer que eles sejam, o que se considera uma falta de extrema gravidade em qualquer 
trabalho universitário.   
- As citações, e as referências bibliográficas e/ou de recursos videográficos deverão ser, 
sempre, corretamente sinalizadas e de acordo com as normas estabelecidas. Consulte as 
normas de citação de documentos recomendadas no seu curso da UAb. Não se esqueça 
de verificar como deverão ser citados os documentos de recursos videográficos, os quais 
terão que ser indicados de forma completa nas suas referências bibliográficas e/ou de 
recursos videográficos.  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FORMATO DO E-Fólio A  

O seu E-Fólio A deverá ser composto por 4 páginas escritas em times new roman a 12, 

com 1,5 espaço de entrelinhas:  

 

- 1 página para a capa, onde constam os elementos identitários da prova corretos (o nome 

tal como é sinalizado na plataforma; o número de estudante; a data da realização do 

trabalho);   

- 2 páginas (preenchidas) para resposta à questão;   

- 1 página para as referências bibliográficas e videográficas específicas do  seu trabalho. 	 

	 

AVALIAÇÃO DO E-Fólio A   

O seu E-Fólio A corresponderá à classificação máxima de 4 valores e será avaliado com 

base nos seguintes critérios: 

	 

- Adequação, relevância e criatividade da reflexão personalizada apresentada; 

- Qualidade da informação e argumentação do discurso; 	 

- Qualidade linguística do texto apresentado; 	 

- Incidência potencial da reflexão apresentada com a sua prática pessoal e  profissional 

da voz e dicção, ou em outros contextos de uso.  	 

	 

ENTREGA DO E-Fólio A   

O seu e-Fólio A deverá ser disponibilizado no local específico da plataforma para esse 

efeito até ao dia 30 de novembro 2020 (2a feira), até às 23:55h.  

 

CLASSIFICAÇÃO DO E-Fólio A   

Indicação da classificação do E-fólio A: Até 1 mês após a sua entrega.   

 

Votos de inspiração e trabalho fecundo e criativo! 

Júlio Martín da Fonseca, VOZ E DICÇÃO 2020 
 


