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Resumo 

Este relatório pretende dar a conhecer experiencias onde, para além das aulas de 

Educação Física (EF) e das próprias tarefas inerentes às mesmas, o ensino das 

Danças de Salão no projeto do Clube de Desporto Escolar (CDE) pode estar presente 

e ser uma mais-valia, nomeadamente para os alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE). O trabalho foi desenvolvido ao longo de um ano letivo, com um grupo 

de seis alunos com NEE da Escola Básica de Lousada Este, sendo que três dos 

elementos são do sexo feminino e os outros três do sexo masculino, compreendendo 

idades entre os 12 e 15 anos. As danças de salão na escola, quando aplicada com 

metodologia adequada e, principalmente com consciência pedagógica, possibilita ao 

aluno aumentar as suas capacidades de interação social e afetiva, desenvolvendo as 

suas capacidades motoras e cognitivas. 
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Abstract 

 

The purpose of this report is to provide evidence, that the association of Physical 

Education (PE) lessons, along with its intrinsic tasks, and the teaching of Ballroom 

Dances, in the School Sports Club (CDE), demonstrated that is extremely important 

and an undeniable advantage, particularly when aimed to students with special 

educational needs (SEN). This project took place during this school year, in the Basic 

School of Lousada Este. It involved a group of six students (three female, and three 

male) with SEN and with ages between 12 and 15 years old. Taking everything into 

account, we can conclude that the Ballroom Dances project at school, associated with 

adequate methodology and essentially, pedagogic awareness, allows students to 

improve their social and emotional interactions, developing both physical and cognitive 

capacities. 
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  A Dança é, na minha opinião, muito mais do que um exercício, um 

divertimento, um ornamento, um passatempo social; na verdade, é uma coisa até séria 

e, sob certo aspeto, mesmo, uma coisa sagrada. Cada era que compreendeu a 

importância do corpo humano, ou que, pelo menos, teve a noção sensorial de sua 

estrutura, de seus requisitos, de suas limitações e da combinação de genialidade que 

lhe são inerentes, cultivou, venerou a Dança.  

Paul Valéry, 2011 
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Com este trabalho pretende-se demonstrar a importância da dança de salão no 

contexto escolar em alunos com necessidades educativas especiais, com o objetivo de 

perceber os benefícios da mesma nos currículos de ensino normal e alternativo e 

melhorar a formação dos professores sobre esta matéria. 

Assim, após vinte anos de ensino, esta será uma oportunidade para refletir, descrever 

e justificar experiencias, observações e conclusões onde para além das aulas de 

educação física e das próprias tarefas inerentes à mesma, foi-se percebendo que o 

ensino das danças de salão no projeto do clube de desporto escolar, representou uma 

mais-valia para a comunidade educativa.  

Embora, a Dança esteja incluída nos conteúdos programáticos da disciplina de 

Educação Física (EF), nem todos os profissionais se sentem preparados para a 

empregar nas próprias aulas ou até mesmo em atividades extracurriculares, apesar 

de, como afirmava Maurice Béjart (um coreógrafo sensível ao significado da dança na 

educação das crianças), “dançar é tão importante para uma criança quanto falar, 

contar ou aprender geografia” (Santos, R. & Figueiredo, V., 2003). 

A escolha do tema das Danças de Salão no Contexto Escolar de Alunos com NEE 

está relacionado com o facto de em Portugal os professores de educação física 

demonstrarem bastantes dificuldades na introdução desta modalidade nas aulas e em 

projetos escolares. Nos centros de formação, por exemplo, é notório que este é um 

problema que poderá ser colmatado com metodologias adequadas e que terá uma 

grande aceitação por parte dos alunos de currículo normal e de currículo alternativo.  

Ao longo deste trabalho serão descritas as atividades realizadas com os alunos, de 

várias turmas, do ano letivo transato. Será apresentada, também, uma descrição do 

ensino da dança de salão, da sua definição e das várias vertentes da mesma, em 

alunos com necessidades educativas especiais (NEE), uma vez que a dança tem um 

papel fulcral no fomento da socialização, da inclusão e da autonomia destes mesmos 

alunos em contexto escolar. Simultaneamente, será abordado o conceito de educação 

especial e a importância da dança especificamente com os alunos referenciados pela 

equipa multidisciplinar de ensino especial e psicologia do AELE. Desta forma, 

consideram-se alunos com NEE aqueles que, por apresentarem determinadas 

condições específicas, podem necessitar de um conjunto de recursos educativos 

particulares, durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu 

desenvolvimento académico, pessoal e sócio emocional. Neste sentido é necessário 
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reconhecer a estes estudantes igualdade de direitos para que possam participar em 

todas os âmbitos da vida académica com sucesso, tal como é citado no Artigo 74º da 

Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976, “Todos têm direito ao 

ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito 

escolar”. 

Sendo este um tema pouco explorado, torna-se cada vez mais necessário, existir um 

testemunho que facilite a produção de conhecimentos direcionados para o profissional 

que atua na área da dança de salão e do ensino, acreditando que o professor não se 

pode limitar a ser um reprodutor de programas pré-estabelecidos, mas sim, um 

inovador constante de currículo do ensino. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ATIVIDADE PROFISSIONAL - 

PERCURSO E FORMAÇÃO 
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Desde 1996, a lecionar a disciplina de Educação Física, do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

(CEB), foi desde 2001 que despertou o interesse em inserir as danças de salão em 

contexto escolar, tendo sido desenvolvido de uma forma ou de outra (na disciplina de 

EF ou no CDE), nas seguintes escolas: Escola Básica de Caide de Rei; Escola Básica 

de Paço de Sousa; Escola Básica de Penafiel Sul; Escola Básica de Penafiel Sudeste; 

Escola Básica de Penafiel Sul e Agrupamento de Escolas de Lousada Este 

(atualmente a lecionar). 

Após, vários anos a ensinar as Danças de Salão em contexto escolar, onde se 

trabalhou simultaneamente com alunos provenientes do currículo normal e do currículo 

específico, tais como alunos com Perturbação do Espectro de Autismo, com crianças 

surdas e com dificuldades graves na visão, empreendeu-se desenvolver este projeto 

de Danças de Salão sobre um grupo especifico de alunos com NEE, inserido no CDE. 

De referir, que a Direção Geral de Educação comtempla as danças de salão no 

Desporto Escolar, dentro das atividades rítmicas e expressivas, descrevendo que "A 

dança é considerada a mais completa das artes pelo envolvimento de elementos 

artísticos como a música, teatro, escultura, pintura, indumentária e as múltiplas 

expressões artísticas, traduzindo emoções simples e complexas. (...) A dança 

caracteriza-se através de conhecimentos, valores, atitudes, linguagem corporal, 

gestual e perspetiva de movimentos formais e informais. A sua forma universal de 

interpretação faz com que o movimento seja uma liberdade de expressão e motivação, 

única, independente de qualquer cultura, crença religiosa, limitação física e 

psicológica." (Direção Geral de Educação, disponível em: 

«https://desportoescolar.dge.mec.pt/». Acesso a 18 de Junho de 2018.  

 

2.1. Currículo 

A formação inicial é pautada pelo ensino desde 1997, através do Curso de 

Professores do 2.º Ciclo do Ensino Básico, variante de Educação Física, pelo Instituto 

Superior Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu - Pólo de 

Lamego. A par desta profissão, surgiu a formação específica em Danças de Salão, 

através da Associação Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional 

(APPDSI). Esta formação, garantiu um desenvolvimento de competências para o 

desempenho da profissão de dançarino, coreografo e fundador de uma escola de 

Danças de Salão, situada em Penafiel, desde 2001. No decorrer desta sequência, 

refere-se mais habilitações adquiridas ao longo do tempo: 
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 2007 - Certificado de mérito, medalha de ouro, na habilidade em dança Latino 

Americana Amadora e em Dança de Salão Moderna, em 2007, pela APDSI; 

 2008 e 2009 - Representante de Portugal, no Campeonato do Mundo de 

Medalhistas, em Montreal, Canadá e Hong Kong; 

 2011 - Certificado de Formador no Centro de Formação de Associação de 

Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel e no Centro de Formação e 

Associação de Escolas Sousa Nascente; 

 Federado em Danças de Salão, desde 2014, na APPDSI, como atleta e 

monitor; 

 Campeão Nacional do Ranking Séniores, nas categorias de Clássicas (em 

2015,2016 e 2017) e Latinas (2017). 

 

2.2. Ações de Formação  

Interligando a experiência profissional e pessoal, é importante salientar as ações de 

formação como formando e como formador, complementando o desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

Assim, como formando: 

 2011 - Ação de Formação “O Ensino de Dança de Salão (Latino-Americanas) 

em Contexto Escolar. Da aula de Educação Física ao Desporto Escolar”, com a 

duração de 50 horas, realizada na Faculdade de Desporto, Universidade do 

Porto, com a classificação de 10 valores, numa escala de 0 a 10. 

Como formador: 

 2010 - Ação de Formação “Dança de Salão na Escola”, creditada, 25 horas, 

realizada na Escola Básica de Penafiel Sudeste; 

 2011 - Ação de Formação “Dança de Salão na Escola”, creditada, 25 horas, 

realizada na Escola Básica de Penafiel Sul; 

 2013 - Ação de Formação “Dança de Salão na Escola”, creditada, 25 horas, 

realizada na Escola Básica de Penafiel Sul; 
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 2017 - Ação de Formação “Dança de Salão na Escola”, creditada, 25 horas, 

realizada no Agrupamento de Escola Lousada Este; 

 2017 - Ação de Formação “Dança de Salão na Escola”, creditada, 25 horas, 

realizada no Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo. 

 

2.2.1. Contributo das ações para o desempenho profissional 

Primeiramente, é de referir que os conhecimentos teóricos, no caso da licenciatura em 

Educação Física, são fundamentais para o desempenho prático das diversas 

atividades ligadas ao desporto. Assim, todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

tempo, de forma teórica e prática serviram para complementar o conhecimento 

científico e colocá-lo em prática no contexto escolar, com os diversos tipos de alunos.  

Tal, permite mais tarde, em contexto de trabalho, sensibilizar e motivar outros 

docentes para a implementação das danças de salão em contexto escolar (quer na 

área de EF quer para o CDE) e desmistificar o facto de parecer complexo a 

abordagem desta temática nas aulas. Na revisão literária sobre o tema, verifica-se a 

importância das danças na formação teórica e prática dos professores. Este mesmo 

artigo sublinha que “El nuevo profesor non puede limitarse a ser un reproductor de 

programaciones preestablecidas, sino que debe ser un generador constante de 

curriculum (…), (Herminia G. Ruso, 2002). 
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Na presente exposição, serão focados alguns autores pela sua importante valência 

neste tema e que serviram de fio condutor para este relatório e para o trabalho 

desenvolvido. Não obstante, serão expressos também as orientações educativas na 

escola, tentando enquadrar da melhor forma possível o trabalho realizado com a 

missão da instituição em causa, tendo sempre em conta que a disciplina de Educação 

Física assume um papel preponderante ao oferecer um espaço físico e emocional 

facilitador da integração e aprendizagem dos alunos com NEE. As aulas de Educação 

Física, com a vertente das danças de salão, contribuem para a inclusão de crianças 

com NEE na comunidade escolar, ao contribuir no desenvolvimento dos três domínios 

elementares do comportamento: cognitivo (capacidades intelectuais); afetivo 

(sentimentos, atitudes, crenças, valores, desejos); e psicomotor (desempenho da 

motricidade e forma física). 

 

 

3.1. Breve História das Danças de Salão 

A dança de salão teve origem em França, no século XVI, na corte do rei Luís XIV. Esta 

dança a pares foi levada pelos colonizadores europeus para as várias regiões, dando 

origem a muitas variedades conforme se misturava as formas populares locais, como 

por exemplo: o tango, na Argentina; a rumba e chá-chá-chá, em Cuba; o paso doble, 

na Espanha; o merengue, na República Dominicana; o samba, no Brasil. Nesta altura 

já se evidenciava a postura clássica, ereta e com o tronco fixo, onde os pares 

abraçavam-se lateralmente, em virtude dos soldados carregarem a espada no lado 

esquerdo. 

 

 

3.2. Danças de Salão – Definição 

Definir o campo conceptual de dança não é uma tarefa fácil, pois é uma das formas de 

arte e de expressão mais antiga da humanidade, diversificada e dividida em inúmeras 

variantes (Castañer, M.; 2000). Assim, pode-se corroborar que “danza es bailar, mover 

cuerpo con ritmo, continuamente, dentro de un espácio determinado.” (Tema 45, 

Enero 25, 2015 por Santiago; disponível em 
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https://sportaqusarticulos.files.wordpress.com/2011/02/tema-45-la-danza-en-la-

escuela.pdf. Acesso em: 09 de Junho. 2018.) 

No entanto, segundo Laid Walter (1994), dançar é a atividade mais natural que 

conhecemos e traz consigo muitas vantagens: desenvolve a coordenação mental e 

motora; favorece uma boa postura, ensina boas maneiras; tonifica o corpo e promove 

a autoconfiança. 

O termo dança social é usado para caracterizar uma dança praticada por homens e 

mulheres, em pares, realizada com acompanhamento musical, em ocasiões 

comemorativas e seculares, incluindo uma variedade de passos que podem ser 

combinados à vontade por cada casal (Cohen, 1998). 

Neste seguimento, pode-se referir que de acordo com Wright (1992) a dança social 

pode ser usada como sinônimo de Dança de Salão, ou seja, as danças em par que se 

realizam num salão. Já Pillich (1967) afirmava que a Dança de Salão enquanto dança 

social daria a possibilidade de interpretar e expressar o movimento de forma individual, 

já que cada par é independente uns dos outros. 

A expressão dança de salão traduz diferentes tipos de dança executados por um par 

de dançarinos, com interpretação improvisada da música através de movimentos 

corporais e cujos praticantes podem ou não ter uma preocupação técnica relacionada 

a seu desempenho. Alguns autores descrevem ainda que é uma dança onde há 

contato entre o par, tradicionalmente formado por um homem e uma mulher, sendo 

que o homem conduz a mulher; o par deve manter a harmonia entre ambos e a 

música; é uma dança que pode ser praticada em diversos lugares.  

 As danças de salão são apreciadas tanto como recreação social, como em 

competições nacionais e mundiais. Devido ao seu papel e aspetos de entretenimento, 

também é amplamente apreciada em festividades, no cinema e na televisão. É 

considerada uma forma de integração social, como também uma forma de prática 

desportiva. Ou seja, é a arte que utiliza o corpo em movimento como linguagem 

expressiva (Herminia G. Ruso, 2002). 

Atualmente as Danças de Salão, referem-se a um padrão de estilos de danças, sendo 

desenvolvidos na Inglaterra e regulados pelo World Dance Council (WDC). As dez 

danças praticadas nesses estilos estão divididas em: danças clássicas, estando 

integradas a valsa lenta (valsa inglesa), o tango internacional, a valsa vienense, o 

foxtrot e o quickstep e em danças Latinas, que incluem o samba, o chá-chá-chá, a 

https://sportaqusarticulos.files.wordpress.com/2011/02/tema-45-la-danza-en-la-escuela.pdf
https://sportaqusarticulos.files.wordpress.com/2011/02/tema-45-la-danza-en-la-escuela.pdf
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rumba, o paso doble e o jive. Existem também as danças Latino Americanas, como o 

merengue, Kizomba, salsa, bachata, que são ritmos também dançados com par, 

sendo o merengue um ritmo fantástico para trabalhar com os alunos por ser fácil a 

abordagem do passo base, muito ritmado e rapidamente estão prontos para 

apresentar num momento de festa. Foi o ritmo escolhido para iniciar o trabalho de 

pares. 

 

3.2.1. Merengue  
 

O merengue é a dança popular da República Dominicana, apesar de ter 

origem africana, pois foi levado pelos escravos da África Austral  (Angola)  para os 

novos territórios das Américas, na qual o trabalho de pés funciona como o “pisar 

uvas”. A dança é muito alegre e contagiante, com passos fáceis que permitem a cada 

dançarino se expressar através de seu movimento de anca. É considerada uma dança 

muito versátil.  

Assim, o passo básico tem um compasso 4/4 - assim como a maioria dos ritmos mas 

que requer uma maior aproximação do par. Como se dança: 

 Mantenha os braços elevados, formando um L na altura dos ombros; 

 A mão esquerda do homem segura a mão direita da mulher; 

 O homem coloca a sua mão direita na omoplata da mulher e ela coloca a sua 

mão esquerda na omoplata dele; os braços devem se tocar (com uma leve 

pressão), com o braço do homem abaixo do braço da mulher. Não deve haver 

espaço entre os braços; 

 Os dois devem estar bem próximos, mas não demais - cerca de 20 cm de 

distância; 

 As mulheres começam com o pé direito e os homens com o esquerdo. A cada 

batida, deve-se dar um passo. 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente; 

 Os homens, com o pé esquerdo, marcham no mesmo lugar, fletindo levemente 

as pernas a cada passo. Ao fletir as pernas e transferir o peso do corpo de uma 

perna para outra, a anca move-se naturalmente. Esse movimento natural da 

anca é característico do merengue; 

 Mulheres, com o pé direito, fletem levemente as pernas, executando os 

mesmos movimentos do seu par. As pernas devem estar sincronizadas, mas 

não se devem tocar; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Austral
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 Com o passo básico, movimentam-se para a frente e para trás, para a 

esquerda e para a direita. Os homens conduzem o seu par em voltas de 360 

graus. A beleza do merengue está nos movimentos leves e suaves. 

 Na volta da mulher, enquanto o homem executa o passo básico, a mulher 

executa a volta por baixo do braço: deslize para uma posição aberta. A mulher 

desliza a mão que está à volta do homem e agarra a sua mão - as duas mãos 

devem estar agarradas. O homem larga uma mão e eleva a mão que está 

segurando a da mulher para indicar o lado para o qual ela deve dar a volta, 

mantendo o ritmo, 1,2,3,4; 

Dicas: 

O Merengue é, na verdade, uma dança bem simples, porque o ritmo é tranquilo. A 

música tem uma batida constante:"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8." 

As pernas devem estar ligeiramente fletidas e relaxadas. 

 

3.2.2. Rumba 

A Rumba nasceu no seio da cultura e ritmos africanos, neste caso a dos negros que 

chegaram a Cuba durante o século XVI, trazido pelos espanhóis. Das cinco danças de 

salão latino-americanas é a mais lenta e carateriza-se pelo jogo de sedução entre 

homem e mulher, contando uma linda história de amor. É uma dança romântica onde 

existe paixão e conquista, mas também tristeza e rejeição, pois neste tipo de dança a 

mulher utiliza os seus encantos para seduzir um homem, dando largas a um 

verdadeiro jogo de sedução na pista de dança. Os movimentos de provocação e de 

fuga sucedem-se, em grande cumplicidade e intimidade. 

 No passo base, o homem inicia o movimento com pé direito para a direita no tempo 4, 

transferindo o peso no tempo 1, pé esquerdo à frente no tempo 2, transferindo o peso 

ao pé direito no tempo 3, depois pé esquerdo ao lado no tempo 4, transferindo o peso 

no tempo 1, pé direito atrás no tempo 2, transferindo o peso no tempo 3 ao pé 

esquerdo. A mulher inicia o movimento com pé esquerdo para a esquerda no tempo 4, 

transferindo o peso no tempo 1, pé direito atrás no tempo 2, transferindo o peso ao pé 

esquerdo no tempo 3, depois pé direito ao lado no tempo 4, transferindo o peso no 

tempo 1, pé esquerdo à frente no tempo 2, transferindo o peso no tempo 3 ao pé 

direito. 
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3.2.3. Valsa Vienense 

A Valsa Vienense é um gênero musical de compasso ternário. Surgiu na Áustria e na 

Alemanha e no final do século XVI a dança passou a ser aceita pela alta sociedade. 

As valsas foram muito tocadas nos salões vienenses e muito dançada pela elite da 

época.  

Como era uma dança que exigia a aproximação dos envolvidos e era considerada 

imoral ou imprópria pelas pessoas mais moralistas da época. Segundo consta, a 

resistência à valsa, dança de salão, não foi suficientes para quebrar o encanto dos 

pares de namorados que encontraram na valsa uma maneira subtil de se aproximarem 

um pouco mais sem encontrar grandes resistências dos pais observadores. A valsa é 

uma dança de salão simples, porém elegante que muitas vezes é dançada em festas 

formais (como casamentos) ou apenas por diversão.  

Numa primeira fase de iniciação, o homem inicia com o pé direito para a direita (1), 

junta o pé esquerdo ao direito (2) e marca o tempo 3 levantando e pousando o pé 

direito no mesmo sítio. Repete para a esquerda, iniciando com o pé esquerdo. A 

mulher inicia com o pé esquerdo para a esquerda (1), junta o pé direito ao pé 

esquerdo (2) e marca o tempo 3, levantando e pousando o pé esquerdo. O par deve 

estar junto, pé direito com pé direito, com o homem numa postura forte de braços, 

onde os cotovelos estão à altura dos ombros. O par desloca-se pela sala, no sentido 

contrário aos ponteiros do relógio. 

 

3.3. Danças de Salão em Contexto Escolar 
 

A dança na escola quando aplicada com metodologia e técnicas adequadas e 

principalmente com consciência pedagógica possibilita ao aluno uma formação 

corporal global, ampliando as suas capacidades de interação social e afetiva, 

desenvolvendo as capacidades motoras e cognitivas. Quando realizada de forma 

lúdica e não competitiva, a dança na escola passa a ser agente de formação e 

transformação, possibilitando oportunidades de humanização e integração entre todos 

os alunos, aumentando assim a autoestima colocando em prática o sentido de uma 

educação voltada para a inclusão. Tal como é citado por Pereira et. al. (2001, p. 61), 

“a dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhado na escola: com ela, pode-se 

levar os alunos a conhecerem a si próprios e/com os outros; a explorarem o mundo da 
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emoção e da imaginação; a criarem; a explorarem novos sentidos, movimentos livres 

(...). Verifica-se assim, as infinitas possibilidades de trabalho do/para o aluno com sua 

corporeidade por meio dessa atividade”. 

Os professores são responsáveis por programar, ou melhor, saber “criar” um ensino 

que possibilite aos seus alunos desenvolver o envolvimento, a motivação, o 

entusiasmo, a curiosidade, o sentido de humor e o espírito crítico. A influência do 

professor no fenómeno da aprendizagem é enorme e deve ser construída a partir da 

empatia e da qualidade afetiva. 

 

3.3.1. Projeto Educativo  

“A pedagogia moderna impõe àqueles que do ensino fazem profissão, os professores, 

uma resposta planeada às exigências do processo de ensino - aprendizagem. O 

planeamento em Educação Física constitui assim uma ferramenta essencial para a 

intervenção pedagógica” (Gomes, 2004). 

Desta forma, pode-se definir o conceito de Projeto Educativo, como um documento de 

orientação pedagógica que, não podendo contrariar a legislação vigente, explicita os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias através das quais a escola propõe 

realizar a sua função educativa. 

No presente relatório será enfatizado o Projeto Educativo (PE) do Agrupamento de 

Escolas Lousada Este - Caíde de Rei, localizado no distrito do Porto, por ser neste 

onde se desenvolveu a unidade didática das danças de salão apresentada neste 

trabalho. É um dos quatro agrupamentos do Concelho de Lousada, abrangendo cinco 

freguesias deste concelho: Caide de Rei, Cernadelo, Meinedo, Torno e Vilar do Torno 

e Alentém. 

O desenvolvimento deste trabalho pautou-se pela missão/visão, tal como está 

expresso no PE, no sentido de “prosseguir uma atitude de melhoria gradual que 

transforme o Agrupamento de Escolas Lousada Este (AELE) num local de plena 

satisfação de toda a comunidade educativa” (p. 6). Acrescentando ainda que 

“constituir o AELE como referência de escola, que assente a sua ação no valor de 

todos e de cada um como pessoa, que encerra em si mesmo dignidade e valor” (p. 6). 
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Entre todos os aspetos pertinentes referidos no PE, no que diz respeito à missão, 

salienta-se a concretização dos objetivos investindo em vários princípios dos quais se 

destaca o trabalho no “Princípio do Encorajamento - Colocar esperança no aluno ou 

educando conforta-o, previne o abandono precoce e a exclusão, promove o sucesso e 

a melhoria das aprendizagens e garante uma "escola de qualidade para todos (…) 

Princípio do Diálogo – Partilhar ideias, opiniões e sentimentos é o processo normal de 

aprofundar a amizade num quadro dinâmico ético-moral. Estar-se contente consigo 

próprio e com a sua maneira de ser é o ingrediente essencial da autonomia; (…) 

Princípio da Exigência - Acreditamos que todos podem ser melhores e que ninguém 

pode ficar para trás. Este princípio deve impregnar todos os outros de intolerância pela 

mediocridade” (p. 7). 

Tendo em consideração que o trabalho desenvolvido no âmbito das danças de salão 

será englobado no Clube do Deporto Escolar (CDE), é importante acompanhar o PE 

na pretensão de contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e 

promover a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral 

dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas. 

Embora no Agrupamento, o CDE pretende envolver todos os alunos, proporcionando-

lhes oportunidades de prática de atividades físicas e desportivas ao nível 

extracurricular, neste relatório será expresso unicamente o trabalho desenvolvido com 

alunos NEE, que será explanado mais à frente.  

Para desenvolver as atividades com os alunos, teve-se ainda, presente as avaliações 

externas realizadas ao agrupamento, enfatizando a “valorização e o incentivo à 

melhoria do desempenho através de prémios e da participação em projetos e 

concursos que estimulam as aprendizagens nas vertentes socioculturais e nas práticas 

educativas inclusivas desenvolvidas em todos os níveis de educação e ensino 

promotoras da igualdade de oportunidades e do convívio com a diferença” (p. 21). 

 

3.4. Breve História da Educação Especial em Portugal 
 

A questão da deficiência nas escolas tem sofrido mudanças ao longo dos últimos 

anos, mais precisamente nas últimas três décadas, onde se registaram avanços 

extraordinários no conhecimento de como se pode ajudar este tipo de crianças com 

problemáticas a aprender e a desenvolver as suas capacidades. Importa salientar, que 

foi com a industrialização da sociedade, o aparecimento dos iluminados e o 
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reconhecimento público de deficientes ilustres, que se criaram as pré-condições para a 

organização da Educação Especial, assim como se assistiu a conquistas importantes, 

no domínio legislativo, que conduziram ao reconhecimento dos deficientes enquanto 

cidadãos de pleno direito (Moniz Pereira, 1984).  

Em Portugal, a grande mudança dá-se no início dos anos 70 com a Reforma do 

Ensino de 1973, através da Lei Nº5/73. Todas as grandes transformações 

aconteceram nesta data, pois o grande objetivo era «alterar profundamente a estrutura 

e o âmbito do ensino básico extensivo às crianças inadaptadas, deficientes e 

precoces» (Mesquita e Rodrigues, 2001). Iniciou-se a formação em Educação Especial 

para professores do ensino regular e é com o Decreto-lei nº 3/2008, revogado para 

Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de Julho que se deu a organização da educação especial 

nas escolas de ensino regular, para todos as crianças cujas dificuldades resultam de 

alterações em estruturas e funções do corpo com caráter permanente, que geram 

desvantagens face ao contexto e ao que este oferece e exige a cada um - princípio 

inclusivo (MEDGIDC, 2008).  

 

A Educação Especial é um conjunto de recursos específicos, metodologias de ensino, 

currículos adaptados, apoio de materiais ou de serviços de pessoal docente 

especializado, que pretende adequar as respostas educativas às necessidades dos 

alunos e promover o acesso e o sucesso dos alunos elegíveis para a Educação 

Especial e promover o potencial de funcionamento biopsicossocial. 

 

3.5. Danças de Salão com os alunos NEE  
 

Nesta sequência, consideram-se alunos com NEE aqueles que, por apresentarem 

determinadas condições específicas, podem necessitar de um conjunto de recursos 

educativos particulares, durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a 

facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e sócio emocional. Neste sentido é 

necessário reconhecer a estes estudantes igualdade de direitos para que possam 

participar em todas os âmbitos da vida académica com sucesso, tal como é citado no 

Artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976, “Todos 

têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso 

e êxito escolar”. 
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Assim, a dança de salão contribui, de forma indubitável, no processo de ensino 

aprendizagem relativamente à espontaneidade e criação de movimentos do corpo de 

uma pessoa e, de forma significativa, nos indivíduos com deficiências. A dança, seja 

ela proposta como expressão, manifestação social ou o conteúdo que ela apresenta, 

constrói significado na vida das pessoas, e “cada pessoa, com o corpo que tem, do 

jeito que é, tem uma dança diferente” (Coll & Teberosky, 2000).  

O movimento é utilizado pela pedagogia e psicologia para normalizar ou melhorar o 

comportamento da criança, sendo considerada uma das vertentes da educação 

psicomotora. Segundo Flores (2016), esta educação deve também estar presente em 

alunos referenciados pelas NEE, contribuindo para a sua autonomia, comunicação, 

expressão corporal, interações sociais, funções mentais e atividades quotidianas. Para 

além disto, trabalhar as danças de salão num contexto de práticas desportivas “devido 

às suas conquistas, vai-lhes permitir transformar situações de rejeição e de conflito 

num melhor autoconceito, atribuídos a si próprios devido à superação das 

incapacidades” (Silva, 1998, cit. por Flores, 2016, p. 19). 

De referir, alguns estudos que demonstram a importância da dança de salão em 

pessoas com problemáticas neurológicas, cognitivas, comportamentais e físicas. 

Desta forma, um estudo efetuado no Instituto de Neurociências refere que, a dança 

"tem efeitos tão benéficos no cérebro que agora está a ser usada para tratar pessoas 

com doença de Parkinson, um distúrbio do movimento neurológico progressivo, bem 

como outras doenças mentais" (Scott Edwards, 2008). Na realidade, os cientistas 

deram pouca importância aos efeitos neurológicos da dança até relativamente pouco 

tempo atrás, quando os pesquisadores começaram a investigar a complexa 

coordenação mental que a dança exige e por isso a estimulação que sugere no 

processamento cerebral (O’Donnell, 2017). 

A revisão de literatura sobre o tema, atesta que no Japão, a dança foi introduzida 

como disciplina obrigatória da promoção da saúde e da educação, verificando-se que, 

em alunos com necessidades educativas especiais, como por exemplo, em alunos 

portadores de autismo, existe uma melhoria da coordenação motora e da 

sociabilização e em alunos com Síndrome de Down, existe uma significativa perda de 

calorias, um aumento motivacional e de tónus muscular (Yukiko Ito et al.; 2017). 
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3.6. Caraterização do grupo de alunos com NEE  

 

Tabela 1 - Caracterização do grupo de alunos com NEE  

Aluno/a Sexo Idade 

Ano de 
escolaridade que 

frequenta 
(2016/2017) 

Classificação Segundo  
a DSM-V1 

A Feminino 15 8.º 
- Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual Moderado 

B Masculino 14 8.º 

- Perturbação do Espectro Autista 
- Epilepsia 
- Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual 

C Feminino 13 5.º 
- Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual Moderado  

D Masculino 15 7.º 
- Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual Grave 

E Feminino 15 8.º 
- Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual Moderado 

F Masculino 16 8.º 
- Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual Moderado 

 
 

A tabela 1 apresenta o resumo dos alunos com os quais foi desenvolvido o presente 

trabalho das danças de salão, inerentes ao CDE. Todos eles são abrangidos pela 

Educação Especial, através do Decreto-Lei n.º3/2008, de 7 de janeiro. De forma geral, 

trata-se de um grupo de seis alunos, sendo três do sexo feminino e três do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, com características 

bastante diversificadas ao nível de perfil comportamental e cognitivo. 

A aluna A apresenta, segundo a Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF), 

limitações graves nas funções intelectuais (b117), nas funções da atenção (b140), nas 

funções da memória (b144), nas funções emocionais (b152) e nas funções da 

perceção visual (b1561). Manifesta ainda, limitação moderada nas funções 

psicossociais globais (b122), nas funções mentais da linguagem, na receção da 

linguagem oral (b16700), na expressão da linguagem oral (b16710) e nas funções de 

experiência pessoal e do tempo (b180.2). 

A aluna em causa beneficia das seguintes medidas educativas de adequação do 

processo de ensino e de aprendizagem:  

                                                           
1 Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais V edição  



Enquadramento 

 
 

 23 

 

 Apoio Pedagógico Personalizado (Artigo 17.º) especificamente no reforço e 

desenvolvimento de competências específicas nas áreas disciplinares 

específicas de Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia 

Pessoal e Social, desenvolvidas pela docente de Educação Especial;  

 Adequações no Processo de Avaliação, (Artigo 20.º), por não estar sujeita a 

retenção, nem a transição de ano de escolaridade, devido à medida educativa 

de Currículo Específico Individual que usufrui; 

 Currículo Específico Individual (Artigo 21.º) nas disciplinas do currículo comum 

de Cidadania; Educação Moral Religiosa Católica; Educação Física; Educação 

Visual; Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação Tecnológica e, 

nas áreas disciplinares específicas de Artes, Expressão Dramática, Dança, 

Higiene e Saúde, Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia 

Pessoal e Social; 

 Tecnologias de apoio (Artigo 22.º), no uso do computador e na calculadora 

como auxiliares de escrita e cálculo, usados pela docente de educação 

especial.  

  

O aluno B tem um diagnóstico de co morbilidades de Autismo (DSM-IV-TR), Epilepsia 

e Défice Cognitivo (b117), estando medicado para controle das crises epilépticas. 

Este beneficia das seguintes medidas educativas de adequação do processo de 

ensino e de aprendizagem:  

 Apoio Pedagógico Personalizado (Artigo 17º) especificamente no reforço e 

desenvolvimento de competências específicas nas áreas disciplinares específicas 

de Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia Pessoal e Social, 

desenvolvidas pela docente de Educação Especial;  

 Adequações no Processo de Avaliação, (Artigo 20º), por não estar sujeito a 

retenção nem a transição de ano de escolaridade, devido à medida educativa de 

Currículo Específico Individual que usufrui; 

 Currículo Específico Individual (Artigo 21º) nas disciplinas do currículo comum de 

Cidadania, Educação Moral Religiosa Católica, Educação Física, Educação Visual, 

Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação Tecnológica e, nas áreas 
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disciplinares específicas de Carpintaria, Música, Atividade Física, Dança, Artes, 

Expressão Dramática, Jardinagem, Higiene e Saúde, Veículos Telecomandados, 

Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia Pessoal e Social. 

 Tecnologias de apoio (Artigo 22º) no uso do computador e da calculadora como 

auxiliares da escrita e cálculo, adotados pela docente de educação especial. 

 

A aluna C apresenta alterações moderadas nas funções intelectuais (b117), com um 

significativo desfasamento entre as funções verbais e as funções manipulativas, 

encontrando-se abaixo da média para a sua idade cronológica e nível normativo. 

Manifesta ainda deficiência grave ao nível das Funções Cognitivas de nível superior 

(b164), no pensamento abstrato, na resolução de problemas, no raciocínio concreto, 

bem como, na organização e planeamento de atividades que requeiram um esforço 

mental. Concomitantemente, demonstrou um défice moderado nas Funções da 

Atenção (b140), e nas Funções Psicomotoras (b1471), segundo a CIF. 

Ao nível das Funções Mentais da Linguagem (b167), as estruturas mentais que 

organizam o significado semântico e simbólico, a estrutura gramatical e as ideias 

para a produção de mensagens, mostra um défice moderado. Manifesta deficiência 

grave nas Funções do Cálculo (b172), compreensão e raciocínio conceptual, cálculo 

e raciocínio matemático, reordenação mental da informação, raciocínio sequencial, 

cálculo complexo, na tradução de problemas formulados verbalmente em 

procedimentos aritméticos, cálculo mental e raciocínio lógico/abstrato, assim como, 

dificuldades em resolver problemas, encontrar soluções e coloca-las em prática, 

planear e tomar decisões.  

A aluna beneficia das seguintes medidas educativas de adequação do processo de 

ensino e de aprendizagem:  

 Apoio Pedagógico Personalizado (Artigo 17º) especificamente no reforço e 

desenvolvimento de competências específicas nas áreas disciplinares 

específicas de Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia 

Pessoal e Social, desenvolvidas pela docente de Educação Especial;  

 Adequações no Processo de Avaliação, (Artigo 20º), por não estar sujeita a 

retenção, nem a transição de ano de escolaridade, devido à medida educativa 

de Currículo Específico Individual que usufrui; 
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 Currículo Específico Individual (Artigo 21º) nas disciplinas do currículo comum 

de Português, História e Geografia de Portugal, Educação Física, Educação 

Tecnológica, Educação Visual, Educação Musical e Educação Moral Religiosa 

Católica e, nas áreas disciplinares específicas de Artes, Expressão Dramática, 

Dança, Veículos Telecomandados, Português Funcional, Matemática Funcional 

e Autonomia Pessoal e Social; 

 

O aluno D, detentor de um Défice Cognitivo Moderado (b117), beneficia das 

seguintes medidas educativas de adequação do processo de ensino e de 

aprendizagem:  

 Apoio pedagógico personalizado (Artigo 17º) às disciplinas de Português, 

Francês e Matemática, bem como no reforço e desenvolvimento de 

competências específicas desenvolvidas pela docente de educação especial 

(dentro e fora da turma) e tutoria. 

 Adequações curriculares individuais (Artigo 18º) às disciplinas de Português e 

Matemática. 

 Adequações no Processo de Matrícula (Artigo 19º) especificamente na 

matrícula por disciplinas, às disciplinas de Português; Matemática; Geografia; 

Francês; Cidadania; Educação Física; Educação Moral Religiosa Católica; 

Educação Tecnológica e Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 Adequações no processo de avaliação (Artigo 20º) às disciplinas de Português, 

Francês, Geografia e Matemática, através da aplicação de testes adaptados ao 

nível do tipo de questões; do tipo de respostas; da diferenciação das cotações 

das questões; de evocação dos conhecimentos, na leitura dos enunciados dos 

testes; na realização dos testes em sala à parte; de mais tempo para a sua 

concretização; na realização de testes mais curtos e em tempos diferenciados. 

 Tecnologias de apoio (Artigo 22º) no uso de calculadora na disciplina de 

Matemática, do computador com a docente de educação especial, bem como 

do Mapa de Tarefas e do Contrato na regulação comportamental. 
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A aluna E manifesta uma co morbilidade entre um Défice Cognitivo Moderado e uma 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção, revelando bastante dificuldade 

na aquisição da leitura, na produção de escrita e desenvolvimento do cálculo. 

Manifesta também, bastantes limitações na retenção da informação, ou seja, 

apresenta lacunas acentuadas na memória a curto e longo prazo. Demonstra bastante 

dependência pelos adultos no deu dia a dia.  

A aluna está a beneficiar das seguintes medidas educativas do processo de ensino e 

aprendizagem:  

 Apoio Pedagógico Personalizado (artigo 17º) especificamente no reforço e 

desenvolvimento de competências específicas nas áreas disciplinares 

específicas de Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia 

Pessoal e Social, desenvolvidas pela docente de Educação Especial;  

 

 Adequações no Processo de Avaliação (artigo 20º) uma vez que a aluna não 

está sujeita a transição nem a retenção de ano de escolaridade, usufruindo 

ainda de critérios específicos de avaliação definidos por cada docente das 

disciplinas que frequenta na turma, e por cada docente das áreas disciplinares 

específicas, sendo a expressão da avaliação da aluna efetuada, de acordo com 

o definido para o seu ciclo de ensino, de acordo com o estipulado pelo Artigo 

13.º do Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril. 

 

 Currículo Específico Individual (artigo 21º) nas disciplinas de currículo comum – 

Educação Visual, Ciências Naturais, Educação Física, Educação Moral religiosa 

Católica, História e Geografia de Portugal, Educação Tecnológica e Educação 

Musical – bem como nas áreas disciplinares específicas de Português 

Funcional; Matemática Funcional; Autonomia Pessoal e Social; Higiene e 

Saúde, Atividade Física e Desportiva, Artes e Boccia. 

 

 Tecnologia de Apoio (artigo 22º) na utilização do computador e da calculadora 

com a docente de educação especial. 

 

Por fim, o aluno F apresenta um Défice Cognitivo Ligeiro a Moderado (b117), beneficia 

das seguintes medidas educativas de adequação do processo de ensino e de 

aprendizagem:  



Enquadramento 

 
 

 27 

 

 Apoio Pedagógico Personalizado (Artigo 17º) especificamente no reforço e 

desenvolvimento de competências específicas nas áreas disciplinares 

específicas de Português Funcional, Matemática Funcional e Autonomia 

Pessoal e Social, desenvolvidas pela docente de Educação Especial;  

 Adequações no Processo de Avaliação, (Artigo 20º), por não estar sujeito a 

retenção nem a transição de ano de escolaridade, devido à medida educativa 

de Currículo Específico Individual que usufrui;   

 Currículo Específico Individual (Artigo 21º) nas disciplinas do currículo comum 

de Cidadania, Educação Moral Religiosa Católica, Educação Física, Educação 

Visual, Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação Tecnológica e, 

nas áreas disciplinares específicas de Dança, Artes, Expressão Dramática, 

Jardinagem, Higiene e Saúde, Veículos Telecomandados, Português 

Funcional, Matemática Funcional e Autonomia Pessoal e Social. 

 Tecnologias de apoio (Artigo 22º) no uso do computador e da calculadora como 

auxiliares da escrita e cálculo, adotados pela docente de educação especial. 
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4.1. Objetivos 

Objetivo geral: 

Permitir que os alunos consigam ter maior consciência do seu corpo, aceitando-o com 

as suas limitações e debilidades e aprendam, em simultâneo, a utilizá-lo com 

criatividade de forma a desenvolver e melhorar as suas potencialidades, pretendendo 

assim que cada aluno ao seu ritmo descubra do que é capaz de realizar e expressar 

com o seu próprio corpo.  

  

Objetivos específicos:  

 Desenvolver o esquema corporal e a coordenação motora;  

 Desenvolver as capacidades expressivas, criativas e a capacidade de 

improvisação e interesse sobre o próprio corpo;  

 Desenvolver a expressão verbal e não-verbal;  

 Desenvolver as capacidades rítmicas e de dança coreografada;  

  Aquisição do conhecimento do corpo em termos da comunicação e expressão; 

 Criar e estabelecer vínculos afetivos entre os vários participantes do grupo. 
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4.2. Cronograma 
 

Tabela 2 - Cronograma das aulas 

 RITMOS 

Nº 
AULAS 

Merengue Rumba Valsa Vienense 

1,2 
Passo base (várias direções, 
sem par e com par) 

  

3,4 
Passo base com pequena 
coreografia sem par. Passo 
base com troca de pares 

Passo base (com 
troca de pares) 

Passo Base (sem par e 
com par) 

5,6 
Passo base com par 
Voltas por baixo do braço 

Passo base com par 
Volta da senhora por 
baixo do braço 

Passo base em 
progressão na pista de 
dança 

7 
Passo base com par 
Voltas por baixo do braço 
Sombrero 

Passo base com par 
Volta da senhora por 
baixo do braço 
New York (direita e 
esquerda) 

Passo base em 
progressão na pista de 
dança 
Animação de grupo, 
com troca de pares 

8 
Animação de grupo com 
merengue em roda, com troca 
de pares 

Passo base com par 
Volta da senhora por 
baixo do braço 
New York (direita e 
esquerda) 

Passo base em 
progressão na pista de 
dança 
 

9 Situação de baile com a mistura dos ritmos e com trocas constantes de par 

10,11 
Animação de grupo com 
merengue em roda, com troca 
de pares 

Passo base com par 
Volta da senhora por 
baixo do braço 
New York (direita e 
esquerda) 

Passo base 
Volta da senhora à 
volta do homem 

12,13 

Coreografia sem par: passo 
base, em frente, para trás, para 
a direita e esquerda, tudo em 8 
tempos e com trabalho de 
braços (cima, baixo) e com 
palmas. 

Passo base com par 
Volta da senhora por 
baixo do braço 
New York (direita e 
esquerda) 
Mão a mão (direita e 
esquerda) 

Passo base 
Volta da senhora à 
volta do homem 

14 
Merengue em roda com troca 
de pares 

Passo base com par 
Volta da senhora por 
baixo do braço 
New York (direita e 
esquerda) 
Mão a mão (direita e 
esquerda) 

Passo base 
Volta da senhora à 
volta do homem 
Volta para a direita da 
senhora por baixo do 
braço 

15 
Pequenas coreografias sem e 
com par 

Revisões  Revisões 

16,17 
Merengue em roda com troca 
de pares 

Pequena coreografia 
com troca de pares 

Pequena coreografia 
com troca de pares 

18 Situação de baile com a mistura dos ritmos e com trocas constantes de par 
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4.3. Metodologia/Estratégias de ensino 
 

Numa primeira fase, foram abordados jogos lúdicos, cantados e dançados, passando 

por passos soltos e formando pequenas coreografias individuais e numa segunda fase 

foi realizado trabalho a pares, isto, num contexto de aulas descontraídas e animadas, 

não descurando a componente técnica adequada aos alunos supracitados. Como 

referido, uma das metodologias utilizadas serão os jogos lúdicos, uma vez que as 

atividades lúdicas dão prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de 

atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividade relacionadas 

com jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos são muito importantes 

na aprendizagem, porque é fundamental incutir nas crianças a noção que aprender 

pode ser divertido. As iniciativas lúdicas nas escolas potenciam a criatividade, e 

contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

A outra didática aplicada foi o trabalho a pares, que promove a sociabilização, a 

empatia, o respeitar o espaço do outro, desenvolvendo aspetos corporais: postura, 

alongamento e a perceção da diferença entre os corpos. Dançar aos pares estabelece 

algum contato entre si, desde a posição fechada até a posição aberta. Na posição 

fechada o homem envolve a mulher colocando a sua mão direita nas costas dela e 

suporta a mão direita da mulher na sua mão esquerda, fazendo com que o par se 

coloque frente a frente com pouco ou sem espaço livre entre eles. Na posição aberta o 

distanciamento do par é maior e o ponto de contato é uma das mãos do homem 

segurando uma das mãos da mulher. Independente da posição do par, fechada ou 

aberta, um dança com e para o outro. 

O grupo de alunos nunca tinha vivenciado a dança, revelando falta de coordenação, 

velocidade de reação, memorização e a mais evidente foi o pouco à vontade, 

principalmente no toque com os colegas. 

Para o desenvolvimento cognitivo, foi feito trabalho aos pares com memorização de 

passos e de pequenas coreografias. A nível psicomotor, sempre que realizavam os 

passos individualmente e aos pares. Para aumentar as capacidades afetivas, 

trabalharam o tocar (trabalho de pares) e o saber olhar um para o outro, 

principalmente nos exercícios de trabalho em espelho (por exemplo na base de rumba 

e merengue). 
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A distribuição do trabalho desenvolvido foi efetuado em três aulas semanais de 45 

minutos cada. As aulas decorreram no pavilhão de educação física do Agrupamento 

de Escolas Lousada Este. Os ritmos abordados durante as aulas foram o Merengue, a 

Rumba e a Valsa Vienense.  

Estratégias: 

 Exercícios de aquecimento;  

 Executar batimentos corporais com música;  

 Realizar jogos rítmicos de imitação;  

 Fomentar a dança e a expressão corporal;  

 Executar exercícios de improvisação com suportes rítmicos e melódicos 

simples;  

 Proporcionar situações de protagonismo;  

 Realizar jogos de espelho; 

 Realizar jogos com diversos materiais, arcos, bolas, cordas, etc;  

 Realizar e criar movimentos rítmicos ao som da música; 

 Exercícios de relaxamento com música. 

De seguida, estão expostas atividades que foram os sustentáculos na realização das 

aulas, segundo as experiências já vivenciadas ao longo destes anos, pois são de 

extrema importância, podendo ser utilizadas com as músicas e ritmos abordados: 

 Dança da Estátua (dançar livremente em diferentes ritmos e quando o 

professor parar a música, fazer estatua, seguindo as instruções do professor: 

sozinho, dois a dois, etc); 

 Dança do balão (ao dançar equilibrar o balão em determinada parte do corpo, 

conforme o professor solicitar); 

 Dança da Cadeira (em pé todos dançam conforme o ritmo que está a tocar e 

quando parar a música, todos devem tentar sentar-se numa cadeira o mais 

rápido possível). Uma variante fantástica, é dar tarefas ao aluno antes de 
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sentar, por exemplo: senta com um lápis na mão direita, senta com uma peça 

de vestuário ou calçado de um colega, etc.; 

 Dança do Gataflau (ao comando do professor, os alunos em fila, realizam uma 

pequena coreografia com movimentos e sons coordenados); 

 Dança de Imitação (em grupo, uns atrás dos outros, deslocam-se ao som da 

música. O elemento da frente faz gestos livremente e os outros imitam-no. Ao 

sinal do professor, o elemento da frente passa para trás da fila, passando outro 

aluno a coordenar os movimentos). 

 

Tabela 3 - Controlo do Processo de Ensino 

Alunos Variáveis Início Final 

Alunos 
A, C, E 

e F 

Coordenação 
Motora 

Identifica direita e esquerda. 
Dificuldades em trabalhar 
simultaneamente membros 
superiores e inferiores   

Trabalha em simultâneo, 
membros superiores e 
inferiores 

Memória 
Sequencial 

Memoriza 2 a 3 passos 
Memoriza pequenas 
coreografias 

Contacto 
Afetivo 

Rejeição ao toque com os 
pares 

Aceitação ao toque 
(Coreografia com os pares) 

Atenção e 
Concentração 

Tempo de atenção 
concentração reduzido 

Aumento significativo do tempo 
de atenção concentração 

Ritmo 
Dificuldades em realizar 
movimentos do corpo com 
estruturas rítmicas 

Realiza movimentos do corpo 
com estruturas rítmicas 

Alunos 
B e D 

Coordenação 
Motora 

Muitas dificuldades em 
identificar direita e esquerda. 
Dificuldades em trabalhar 
simultaneamente membros 
superiores e inferiores 

Identifica direita e esquerda. 
Trabalha em simultâneo, 
membros superiores e 
inferiores 

Memória 
Sequencial 

Memoriza temporariamente 1 
passo 

Memoriza pequenas 
coreografias com a 
colaboração do par 

Contacto 
Afetivo 

Rejeição ao toque com os 
pares 

Aceitação ao toque 
(Coreografia com os pares) 

Atenção e 
Concentração 

Tempo de atenção 
concentração muito reduzido 

Aumento significativo do tempo 
de atenção concentração 

Ritmo 
Muitas dificuldades em realizar 
movimentos do corpo com 
estruturas rítmicas 

Realiza com algumas 
dificuldades movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 

 

Após um ano de trabalho, com o grupo, foi notório a satisfação dos alunos na 

apresentação do trabalho realizado. Para além da elevada auto estima, melhoraram 

muito a coordenação motora, a memorização de pequenas coreografias e o ritmo. 
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Foram também notórios os vínculos afetivos entre os pares. Estes resultados estão 

expressos na tabela 3. 

Foi sem dúvida uma mais-valia para os alunos que tiveram a oportunidade de 

experimentarem uma área diferente e para a escola foi gratificantes proporcionar a 

estes alunos estas vivências. 
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5.1. Conclusão 

As danças de salão na escola quando aplicada com metodologia adequada e, 

principalmente com consciência pedagógica, possibilita ao aluno aumentar as suas 

capacidades de interação social e afetiva, desenvolvendo as capacidades motoras e 

cognitivas. Quando realizada de forma lúdica, possibilita a integração entre todos os 

alunos, aumentando assim a autoestima, colocando em prática o sentido de uma 

educação voltada para a inclusão. Os professores são responsáveis por programar ou, 

melhor, saber “criar” um ensino que possibilite aos alunos, a motivação, o entusiasmo, 

a curiosidade, o sentido de humor e o espírito crítico. A influência do professor no 

fenômeno da aprendizagem é enorme e deve ser construída a partir da empatia e da 

qualidade afetiva. 

 

 

5.2. Propostas futuras 

Para além do trabalho a desenvolver nas turmas de currículo normal, será também 

uma mais-valia o ensino das Danças de Salão, nas turmas de currículo alternativo. 

Terá também de passar por uma melhoria na formação dos professores nesta área. 
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7.1. Plano de Aula - Dança de Salão  

 
 

 

 

 

 

      

N. º de alunos:  6 
  N.º aula:  1 

Data: 04/10/2016 
Duração: 45’ 

 

 Objetivo 
específicos: 

 Vivenciar o passo básico do merengue; 

 Vivenciar o passo básico do merengue com o par. 

 Conteúdos: 

Merengue: 

 Ouvir o ritmo da música; 

 Movimentação ao ritmo da música; 

 Passo básico do merengue 

 

Recursos: 

Materiais: Aparelhagem de música; iPod 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Parte Inicial 
Aquecimento 

 8’ 

Contexto: Grande grupo 

Critério de êxito: 
 Deslocam-se em várias direções e em ritmos diferentes, ao ritmo do 
professor 

Estratégias / 
Organização Didático-

metodológica: 
 

 
Ao ritmo de várias músicas, os alunos deslocam-se ao longo do espaço 
imitando o professor (ritmo lento e ritmo rápido - slow e rock). 
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Parte Fundamental 
Atividade 1 

 5’ 

Ação: Executar passo básico do merengue 

Contexto: Individual 

Critério de êxito: Marcha alternando o pé, ao ritmo do professor 

Estratégias / 
Organização Didático-

metodológica: 
 

 
Os alunos de frente para o professor realizam o exercício imitando o 
professor, ao som da voz e palmas do professor. 

 

Parte Fundamental 
Atividade 2 

 12’ 

Ação: Executar passo básico do merengue 

Contexto: Individual 

Critério de êxito: Marcha alternando o pé, ao ritmo do professor e da música 

Estratégias / 
Organização Didático-

metodológica: 
 

O mesmo que o exercício anterior, ao ritmo da música. Inicialmente o 
professor realiza as palmas para os alunos transporem a aprendizagem 
do exercício anterior. 

 

Parte Fundamental 
Atividade 3 

 15’ 

Ação: Executar passo básico do merengue 

Contexto: Pares 

Critério de êxito: Marcha alternando o pé, ao ritmo do professor 

Estratégias / 
Organização Didático-

metodológica: 
 

O mesmo que o exercício anterior, ao ritmo da música, mas os alunos 
devem realizar o exercício a pares, tentando sincronizar os movimentos. 
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Parte Final 
Relaxamento 

 5’ 

Ação: Executar exercícios de flexibilidade 

Contexto: Grande grupo (em roda) 

Critério de êxito: Flexibilidade 

Estratégias / 
Organização Didático-

metodológica: 
 

Os alunos em roda devem imitar o professor e realizar exercícios de 
flexibilidade. 


