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RESUMO 

 

Limpo, S. P. (2011). Práticas de “Expressão pelo Movimento” no Pré-Escolar. 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade 

Técnica de Lisboa. Orientadora: Professora Doutora Nair Rios Azevedo 

 

   Este trabalho procura perceber a perspectiva dos profissionais sobre 

Expressão pelo Movimento na educação Pré-Escolar. Quisemos delinear as 

fronteiras da Expressão pelo Movimento, estabelecendo uma ligação directa 

com a dança. Teoricamente, abordámos as práticas educativas no Pré-

Escolar, particularmente a Expressão pelo Movimento; e a relação da 

educação com a arte. Quisemos perceber como é que os Educadores 

integram esta área nas suas práticas e, por outro lado, como é que os 

profissionais especialistas na área da dança vêem a Expressão pelo 

Movimento nas práticas educativas do Pré-Escolar. 

 Neste percurso entrevistamos dois Educadores de Infância, dois 

professores da formação inicial (um em educação básica e outro em dança), 

e dois especialistas da área da dança, um a leccionar no Pré-Escolar e outro 

profissional de programação e produção de obras de arte. 

 Com este estudo podemos confirmar a convicção da necessidade de: 

integrar a Expressão pelo Movimento nas práticas educativas do Pré-Escolar; 

integrar os professores especialistas da área da dança nas equipas 

educativas; fomentar na formação inicial e contínua dos Educadores, no 

âmbito da Expressão pelo Movimento, uma orientação mais aprofundada da 

especificidade da dança. 

 

Palavras-chave: Expressão pelo Movimento; Dança na Educação; Educação 

e Arte; Pré-Escolar; Arte; Educação de Infância; formação inicial de 

Educadores; Educadores de Infância; interprofissionalidade 
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ABSTRACT 

Limpo, S. P. (2011). Practices of "Expressive Movement" in Preschool. 

Master Dissertation, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade 

Técnica de Lisboa. Supervising Teacher: Professora Doutora Nair Rios 

Azevedo 

 

 This work attempts to understand the perspective of the professionals 

on the Expressive Movement in Preschool Education. We wanted to delineate 

the boundaries of Expressive Movement, establishing a direct connection with 

dance. Theoretically, we addressed the educational practices in Preschool, 

particularly the Expressive Movement, and relationship with the art and 

education. We wanted to understand how the educators integrate this area 

into their practices and, secondly, how the specialists of dance see the 

Expressive Movement in educational practices at the Preschool. 

 In this course we interviewed two kindergarten teachers, two teachers 

initial training (one in basic education and other in dance), and two specialists 

in the field of dance, one teach in a preschool and other professional 

programming and production of works in art . 

 With this study we confirm the conviction of the need to: integrate the 

Expressive Movement in the educational practices of the Preschool, integrate 

the specialists teachers in dance area in education teams, promoting the 

initial and continuing training of teachers, as part of the Expressive 

Movement, a more detailed specificity of the dance. 

 

Keywords: Expressive Movement, Dance in Education, Education and Art, 

Preschool, Art, Education childhood, initial training of educators, kindergarten 

teachers, interprofissionalidade 
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SIGLAS UTILIZADAS 

DEB – Departamento de Educação Básica 

E1 - Educador 1  

E2 - Educador 2  
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INAFOP - Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores  

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 

ME – Ministério da Educação 

MEM - Movimento da Escola Moderna  

OCEPE - Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

PEDPE - Professor Especialista de Dança no Pré-Escolar  

PEFE - Professor Especialista na Formação dos Educadores  

PEFPD - Professor Especialista na Formação dos Professores de Dança  

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação   
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