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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de AFI UFCD 9455 – Step Montagem 

ccoreográfica 

Professora Célia Arraiolos 
 

Duração da Prova: 90 minutos   Ano: 11º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

- Passos básicos e estrutura 
musical  
- Características primárias de 
uma aula de step : 
    - Eficácia  
    - Segurança  
    - Acessibilidade  
-Princípios orientadores na 
montagem coreográfica:  
     - Simetria  
     - “Perna de liderança”  
     - Fluidez  
- Sequências coreográficas:  
      - Elemento, segmento, frase 
e bloco coreográfico  
-Regras básicas na construção 
de sequências coreográficas  
- Métodos de montagem 
coreográfica  
- Estratégias de ensino  
 

- Reconhecer os princípios orientadores que 
regem a montagem coreográfica.  

- Aplicar as regras básicas utilizadas na 
construção de sequências coreográficas e 
as diferentes formas de comunicação (verbal 
e gestual) nos exercícios com música.  

- Preparar equipamentos e instalações para 
a sessão de step em conformidade com as 
diretrizes em vigor.  

- Utilizar a correta colocação do professor na 
sala de aula de step e as mudanças de 
posição para observação dos praticantes em 
diferentes ângulos de forma a tornar as 
aulas eficazes e seguras.  

 

Prova Teórica: 

Apresentação de 

um trabalho em 

Powerpoint: 

- O que é o step 

- História 

- Regras 

- Passos básicos 

- A frase musical 

 

 

Prova Prática: 

Construção e 

apresentação de 

uma aula com 2 

frases musicais 

 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 

Prova teórica: 

- Conteúdos – 40 pontos 

- Qualidade do trabalho – 15 pontos 

- Forma de apresentação – 15 pontos 

 

 

Prova prática: 

- Construção da(s) frase(s) musical – 30 pontos 

- Técnica de abordagem ao step – 20 pontos 

- Técnica de execução dos passos básicos – 20 

pontos 

- Estrutura da aula – 10 pontos 

- Frase musical – 20 pontos 

- Colocação da voz – 10 pontos 

- Antecipação do movimento – 20 pontos 

 

MATERIAL AUTORIZADO  
Equipamento desportivo; música (opcional); pen com o trabalho.  

 


