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ATELIÊS 
NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO  

No ano letivo 2015/2016 a Dois Pontos 

Associação Cultural continua a promover nos 

estabelecimentos de ensino de todos os 

graus de ensino, uma série de Ateliês de 

diferentes áreas. 

Para cada ateliê estão estruturadas várias 

versões tendo em consideração as faixas 

etárias, o número de sessões a que cada 

participante assiste e a época do ano em 

que se realiza. 

A Dois Pontos desloca-se a uma localidade 

para a realização de um mínimo de 4 

sessões de 90 minutos de um dos ateliês ao 

longo de um dia. Em cada sessão poderá 

participar uma turma diferente. 

Estamos certos que os ateliês serão 

atividades muito aliciantes para as crianças 

e jovens durante o período letivo e uma 

ferramenta muito útil para ocupar as suas 

férias e pausas letivas. 

Ateliês Disponíveis 

1. Construção de Adereços 

2. Expressão Dramática 

3. Dança e Movimento Cénico 

4. Origami – A Arte de Dobrar Papel 

OBJETIVOS GERAIS 

Com os ateliês pretendemos que, através 

de um conjunto de atividades lúdicas 

relacionadas com a Educação Artística, 

os participantes desenvolvam as suas 

capacidades individuais, sociais e 

criativas.  

DESTINATÁRIOS 

 Pré-Escolar 

 1º Ciclo do Ensino Básico 

 2º Ciclo do Ensino Básico 

 3º Ciclo do Ensino Básico 

 Secundário 

 Superior 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 

A entidade acolhedora deve 

providenciar, para os Ateliês 1 e 4, salas 

com mesas e cadeiras e com um ponto 

de água próximo, e, para os Ateliês 2 e 3, 

salas completamente desocupadas com, 

aproximadamente, 50 m2. Os materiais 

são, regra geral, providenciados pela 

entidade promotora. 

Custo de Adesão* 

1 sessão    90 EUR 

4 sessões/dia 320 EUR 

6 sessões/dia 450 EUR 

 

 

*Sessões de 90 minutos para uma turma; 

Materiais incluídos para uma turma; 

Refeições para os dois monitores por conta 

da instituição acolhedora no caso de 
sessões de manhã e de tarde.  



 

1. CONSTRUÇÃO DE ADEREÇOS 

O lema e o ponto de partida para o 

trabalho vai ser… …nada se perde, nada 

se ganha, tudo se transforma… Olhar, 

estudar as formas e as funções dos 

objetos banais e transformá-los em 

adereços originais… Coisas simples do 

quotidiano e já usadas vão ganhar nova 

vida e personalidade… 

2. DANÇA E MOVIMENTO CÉNICO 

O corpo no espaço… O corpo como 

ferramenta para produzir movimento… 

Explorar todas as potencialidades do 

corpo, do seu ritmo interno à forma como 

ele se relaciona com os outros corpos e 

com o espaço… No final os corpos 

atrever-se-ão a produzir pequenas frases 

coreográficas… 

Objetivos Específicos dos 4 Ateliês 

1. As reservas devem ser efetuadas através do preenchimento de formulário online disponível em 

https://digressao20152016.wordpress.com/; 

2. A confirmação da marcação deve ser efetuada por ofício do estabelecimento de ensino enviado por 

email para reservadebilhetes@gmail.com; 

3. As alterações à marcação devem ser efetuadas com um mês de antecedência da data da ação, 

podendo mesmo ser anulada sem qualquer tipo de penalização para o estabelecimento de ensino; 

4. O pagamento do valor da marcação deve ser efetuado com, pelo menos, 15 dias de antecedência 

para a conta cujo BPI cujo o NIB é 0010 0000 26950330001 23; 

5. A anulação de marcações, com menos de um mês de antecedência, por parte dos estabelecimentos 

de ensino dará lugar à cobrança das seguintes taxas: até 30 dias antes da ação – 25% do valor da 

marcação, até 15 dias antes da ação – 50% do valor da marcação, menos de 15 dias antes da ação – 

100% do valor da marcação; 

6. A anulação de marcações, com menos de uma semana de antecedência, por parte da Dois Pontos 

Associação Cultural dará lugar à restituição integral do pagamento efetuado pelo estabelecimento de 

ensino e à marcação de uma nova data para a realização de uma nova ação gratuita para o mesmo 

número de turmas. 

 

Informações Adicionais Sobre Processo de Marcação 

ATELIÊS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 2015/2016 

3. EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

O ponto de partida vai ser… a 

espontaneidade!!! Jogos divertidos e 

de fácil execução… A entrega total à 

fantasia e às situações imaginárias que 

os jogos oferecem permite a libertação 

e a revelação de “poderes” 

desconhecidos… A partir desses 

“poderes” desconhecidos os 

participantes construirão a sua 

personagem… 

4. ORIGAMI – A ARTE DE DOBRAR PAPEL 

Uma viagem ao mundo mágico do 

papel… As potencialidades de uma 

folha de papel… lisa ou estampada, 

baça ou brilhante, branca ou de cor… 

…não importa o tipo ou a qualidade o 

que importa é ter uma folha e ousar 

começar a dobrar… A arte de 

transformar, com paciência, uma folha 

de papel num simples animal ou num 

sofisticado chapéu… 
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