VOZ E DICÇÃO | CÓDIGO: 11038
Data e hora de realização
12 de Fevereiro de 2021, às 15h de Portugal Continental
Duração da prova
A prova e-Fólio Global terá a duração de 90 minutos, a que acresce
um período de tolerância de 60 minutos, (das 15 às 17:30 horas)
Temática / Tema / Conteúdos
Dar Voz ao Corpo e Corpo à Voz
Competências
Deve demonstrar capacidades para:
1.   Desenvolver um pensamento reflexivo acerca de boas práticas
criativas e expressivas do corpo, da voz e da dicção;
2.   Consciencializar e integrar conhecimentos e experiências de
diversos contextos e rituais de comunicação oral, quer sejam
populares, pedagógicos ou artísticos.
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Trabalho a desenvolver

1ª Questão – Cotação de 2 valores
Analise e interprete, à luz das aprendizagens que desenvolveu, o
seguinte excerto referido no manual Leitura em Voz Alta (George JEAN,
2000: 1961): 	
 
	
 
Saber ler é não só ultrapassar a decifração, mas ser capaz, com
este objecto tão simples como um texto, um livro, de fazer para
si próprio um pequeno filme documentário, ficcional ou onírico!
E é projectar-se para os outros, para que eles tenham por fim o
desejo de ler aquilo que ouvem.

2ª Questão - Cotação de 10 valores
Tendo presente a reflexão que elaborou nos E-fólios A e B, e tendo
agora por foco os seus próprios objectivos de aprendizagem,
designadamente e através:
- da oficina CORPO E VOZ (11 vídeos de curta duração);
- da oficina PATRIMÓNIO LINGUÍSTICO POPULAR (6 vídeos de
curta duração);
- e ainda do visionamento e da reflexão que elaborou sobre o
vídeo ARTE E EDUCAÇÃO: A MAGIA DA PALAVRA (1 vídeo de
média duração); 	
 
	
 
estabeleça agora uma nova reflexão, considerando os aspectos mais
relevantes para o seu quotidiano pessoal, social e/ou profissional, bem
como a influência que pode ter para cada pessoa e mesmo para a
sociedade que cada um(a) possa descobrir e libertar a sua própria voz.
FIM

1

JEAN, George. 2000. Leitura em Voz Alta. Lisboa: Instituto Piaget.
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Critérios de avaliação e cotação
Na avaliação do trabalho serão tidos em consideração os seguintes
critérios e cotações:
1.   Adequação, relevância e criatividade da reflexão apresentada =
84 pontos
2.   Níveis de qualidade e de correção linguística do discurso
apresentado = 24 pontos
3.   Citações

corretamente

apresentadas

das

fontes

utilizadas

(referências bibliográficas ou outras) = 12 pontos
Total: 120 pontos = 12 valores
Normas a respeitar
Deve redigir o seu Exame na Folha de Resolução disponibilizada na
turma e preencher todos os dados do cabeçalho.
Todas as páginas do documento devem ser numeradas.
O seu E-fólio Global deve ser redigido em fonte Times New Roman,
tamanho de letra 12. O espaçamento entre linhas deve corresponder a
1,5 linhas.
Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da
identificação do E-fólio Global, segundo o exemplo apresentado:
000000EfolioG.
Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo Efólio Global até à data e hora limite de entrega. Evite a entrega próximo
da hora limite para se precaver contra eventuais problemas.
O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB.
Votos de bom trabalho!
Júlio Martín da Fonseca
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