
 

FOLKZITAS – Associação de Dança Popular 

PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE AULAS 

O presente Plano constitui o documento orientador de clarificação e uniformização de 

procedimentos face à situação pandémica que atravessamos. 
 

Com este Plano pretende-se:  

▪ Esclarecer e tranquilizar os pais sobre o tipo de estratégia e metodologia de trabalho que 

adotaremos face à fase de risco que atravessamos;  

▪ Definir com objectividade os limites que enquadrem um espaço que permita conferir 

segurança diminuindo riscos, sem perder de vista o desenvolvimento de atividade pedagógica 

e técnica relevante e suficientemente motivadora. 
 

No desenvolvimento da sua atividade externa (Projeto Folkzitas Escolas) os monitores do 

Folkzitas irão adaptar os elementos coreográficos a dinâmicas em que se trabalhem 

construções espaciais (rodas, linhas/filas e colunas), para situações que dispensem o contacto 

de mãos e partilha de objetos facilitadores/acessórios.  

Da mesma forma, a constituição de grupos e respetivas dinâmicas merecerão atenção e 

contemplarão o distanciamento físico, nos termos previstos na documentação orientadora 

emitida pela DGS e pela DGEstE. 

Nos demais aspetos, a atividade por nós desenvolvida não colide com as recomendações das 

autoridades de saúde, sendo antes um fator de júbilo e regozijo tão necessário às nossas 

crianças que, desde março passado, viram impostos todo um conjunto de restrições que 

escapam ao seu entendimento. 

Atividade orientada com carácter recreativo e uma envolvente lúdica como a que o Folkzitas 

dinamiza com as danças tradicionais para crianças, constituiu, hoje mais do que nunca, um 

elemento essencial, não só como fator de equilíbrio socioafetivo, mas também como 

potenciador da disponibilidade mental para as aprendizagens em contexto de sala de aula. 

Nós estamos prontos para recomeçar, com empenho e responsabilidade. 
 

Na nossa atividade interna, dinamizada aos sábados na Escola Básica João Gonçalves Zarco, os 

procedimentos e princípios serão análogos, sendo certo que, a partir do escalão de Infantis o 

trabalho será mais técnico, atingindo um patamar de elevada exigência em termos físicos, 

técnicos e coreográficos no Folkzitas Júnior e, muito mais acentuadamente, no Grupo de 

Dança Popular. 

Pela equipa técnica 

Diana Pinho 


