Workshop de Teatro - Férias de Verão
Projeto de Iniciação à Expressão Dramática e ao Teatro no período das férias de Verão
CITEC Serviço Educativo 2014

Este Workshop pretende alcançar um público dos 6 aos 17 anos e realiza-se no Teatro

Esther de Carvalho de 18 a 29 de Agosto.
Reunião com Pais e Encarregados de Educação no Sábado, 16 de Agosto às 17:30 horas

Introdução

A atividade dramática é uma prática de grupo que se desenvolve a partir dos
conhecimentos, experiências e vivências individuais que os alunos detêm e que
pode propiciar a aquisição e compreensão de novas aprendizagens através da
exploração de conteúdos dramáticos. Isto confere-lhe um estatuto privilegiado de
ligação entre a escola, a família e o meio, condição essencial para que a
aprendizagem ganhe novos sentidos e se reflita no prazer de aprender.

Objetivos

Explorar a dimensão da palavra enquanto elemento fundamental da teatralidade na
sua vertente escrita, lida, dita, falada e cantada.
Enriquecer o uso da palavra pelo desenvolvimento dos aspetos ligados à dicção,
sonoridade, ritmo, intenção e interpretação.
Estimular a reflexão individual e coletiva, escrita e oral, como forma de
desenvolvimento de um discurso próprio.

Conteúdos Temáticos
Os Livros e as histórias (Texto e voz)

Metodologia
Criação de grupos/turmas pelas seguintes idades: 6-10 anos; 11-13 anos; 14-17 anos.
Encontrar nas dinâmicas iniciais com o grupo, um terma comum a desenvolver,
adaptando ao projeto, a Iniciação da construção e manipulação de Bonecos no processo
Inicial do Workshop.
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Os livros e as histórias

As Palavras e a ação

- Exploração

A Montanha Mágica

- Exploração escrita

- Leituras

- Exploração (verbos de

- Improvisação

Dramatização

- Oralidade

ação)

- Dramatização

(Exercício final -

- Improvisação
Horário: 16:00 – 17:30h
Local: Teatro Esther de Carvalho | Montemor-o-Velho

apresentação)

Duração:
Cada sessão diária tem a duração de 90 min.
O Workshop tem a duração de 15 horas

Custo da Inscrição:
- 20 Euros para quem já frequentou anteriores Workshop’s do CITEC Serviço
Educativo
- 25 Euros para novas Inscrições

Formadores
Deolindo Pessoa | Joana Macias | José Cação

A Montanha Mágica
Exercício que pretende estimular a imaginação, a concentração e a reflexão através
da criação de uma história.
Exposição / Conflito / Desenlace

Exposição:
1- Quem são os personagens da nossa história?
2- Onde vivem, onde acontece a nossa história?
3- O que fazem as personagens?
(Com que personagens? Onde estão as personagens? O que fazem?) – Quem?
Os lugares e a ação?

Conflito:
4- Que dificuldades encontram os personagens?
(Quais os obstáculos que levam ao problema?)
5- Clímax.

Desenlace:
6- Como se resolve o problema?
7- Como termina? / Resolução.
______________________________________________
Principio
- Apresentação das personagens, lugares, obstáculos a vencer.
- Incidentes preliminares.
Problema (clímax)
- Resolução do problema
Fim

