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PROJETO EXPRESSOM CORPORAL

Introduçom:
Este projeto consiste na realizaçom dumha representaçom cómica cumha duraçom de 10', e sem 
utilizar expressamente a palabra (poden-se emitir sons, máis sem significado lingüístico craro).

Objetivos:
 Utilizar  técnicas  de  expressom  corporal  para  representar  individual  ou  colectivamente 

sesaçóns ou situaçóns.
 Superar a inhibiçom persoal e melhorar a adaptaçom ao grupo
 Aceitar a própria realidade corporal e a dos demáis

Materiais:
 Pode-se utilizar qualquer tipo de material existente no centro prévia consulta co professor. 

No casso de nom existir tamem se pode utilizar outro que aporten os próprios estudantes.
 Recoménda-se o visionado dos vídeos de “Tricicle”, antes de inciar o projeto

Fases do projeto:
1. Visionado dos vídeos de “Tricicle”
2. Asignaçom dos grupos (elaborados pelo professor).
3. Juntança dos grupos e elaboraçom do guión. Proposta metodológica: Chuvia de ideias. (nom 

deveria durar máis de umha semana)
4. Conclussom do guión e ensaios: Recoménda-se utilizar as horas do recreio para realizar os 

ensaios no ginásio, pra o que se deve falar antes co professor para organizar os espaços a 
utilizar.

5. Presentaçom dos projetos por grupos: Realizaran-se num só dia durante a semana anterior ao 
Dia das Letras Galegas.

6. Representaçom em público: Os melhores trabalhos serán apresentados durante a Semana das 
Letras Galegas. Os participantes nestas representaçóns contarám cum 10 coma qualificaçom 
final deste projeto.

7. Posteriormente  e  de  jeito  voluntário  poderám  representar-se  no  exterior  do  centro, 
valorando-se  aos  participantes  cum 10  sempre  e  quando tenham todos  os  apartados  da 
avaliaçom aprovados (contidos, procedementos e atitudes), assím coma todos os trabalhos 
entregados.

8. Avaliaçom dos projetos: Será realizada durante as respresentaçóns dos mesmos

Critérios de Avaliaçom:
Critérios de Avaliaçom Mínimos:

 Representa em grupo e mediante umha dramatizaçom muda umha situaçom à eleçom dos 
estudantes.

Critérios de Avaliaçom de Qualidade:
 Comunica mediante a Expressom Corporal os elementos necessários pra a comprensom por 

parte do público dumha situaçom cómica previamente desenhada à eleçom dos estudantes
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 Representa em grupo e mediante umha dramatizaçom muda umha, situaçom à eleçom dos 
estudantes diante dum público externo ao grupo.

 Representa em grupo e mediante umha dramatizaçom muda umha, situaçom à eleçom dos 
estudantes diante dum público externo ao centro.

 Critérios de correçom  Adecua a representaçom ao tempo estabelecido.
 Adecua a representaçom ao tema estabelecido.
 Comunica claramente os conceptos desejados (a representaçom é comprensível
 Desenham e creiam umha posta em escena ajeitada ao propósito da representaçom. 
 Representa diante de público do IES umha dramatizaçom muda dumha situaçom à eleçom dos 

estudantes.
 Representa diante de público do externo ao IES umha dramatizaçom muda dumha situaçom à 

eleçom dos estudante.

DATAS A LEMBRAR:

 A REPRESENTAÇOM DEVE ESTAR REALIZADA DIANTE DO GRUPO ANTES 
DA SEMANA PRÉVIA AO DIA DAS LETRAS GALEGAS

 Os estudantes que desejem optar ao 10 no projeto deverám representar novamente a 
proposta diante de persoas alheas ao grupo pertencentes ao IES Leliadoura (estudantes, 
alunos e persoal nom docente) durante algum dos recreios semana das letras galegas e de 
ser necessário a seguinte. Para isto é obrigado desenhar un cartel por grupo anunciando o 
evento.

 No caso de querer optar ao 10 na materia, o grupo interessado deverá informar ao professor 
coa devida antelaçom para poder negociar a data do evento. A organizaçom do mesmo 
corre por parte dos estudantes implicados na sua totalidade.


