
 

 

Monitores 

# Clemência Matos 

# Manuel Gama  

 

 

Destinatários 

# G1 – 11 aos 14 anos 

# G2 – 15 aos 17 anos 

# G3 – Adultos 

 

 

Duração Total 

# 100 horas 

(sessões semanais de 3 horas)  

 

 

Calendário das Sessões 

# 6 de outubro a 20 de dezembro 

# 4 de janeiro a 3 de abril 

# 11 de abril a 26 de junho 

 

 

Horário Público Escolar 

# 2ª a 6ª feira* 

 

 

Horário Pós-laboral 

# dias de semana (20h/23h)** 

# sábado (10h/13h) 

 

 

Custo de Participação 

# 9 prestações de 30 Eur  

 

 

Data Limite para Inscrição 

# 25 de setembro 

 

 

*nos estabelecimentos de ensino 

em dia e horário a definir pela 

entidade acolhedora 

 

 
** dia a definir pelos participantes  

 

OFICINA DE TEATRO 

[outubro – junho] 

 

  

A Oficina Anual de Teatro da Dois Pontos Associação Cultural, 

que começou a ser dinamizada em 2010, está integrada num 

projeto mais amplo de Educação Artística aplicada à 

Sensibilização e Formação de Públicos para a Cultura através da 

experimentação de práticas artísticas.  

A Oficina Anual de Teatro tem os seguintes objetivos específicos: 

contribuir para a criação e formação de novos públicos; realizar 

um conjunto de atividades no âmbito da expressão e educação 

artística para aproximar, facilitar e estruturar a aquisição 

progressiva de disposições e competências para a fruição cultural; 

estimular a espontaneidade, a criatividade e a imaginação; 

incentivar a prática artística como forma de participação 

cultural; dessacralizar o ato de criação artística; e produzir uma 

performance teatral. De realçar que não se pretende com esta 

oficina de iniciação teatral formar atores, mas sim desenvolver o 

espírito crítico e a criatividade dos participantes através do 

processo de criação de uma performance teatral. 

A Oficina Anual de Teatro decorre em espaços previamente 

disponibilizados pela Dois Pontos Associação Cultural ou em 

espaços providenciados pelas entidades aderentes (e.g., empresas, 

estabelecimentos de ensino, organizações culturais), tem a 

duração total de 100 horas divididas por três módulos e por 

sessões semanais de 3 horas. 

Durante a oficina são desenvolvidas e trabalhadas as seguintes 

áreas: 

 Dinâmica de Grupo 

 Concentração e Relaxamento 

 Aquecimento físico e psíquico 

 O corpo e o espaço 

 Voz 

 Improvisação 

 Construção da personagem e Interpretação 

 Montagem de Exercício de Apresentação Pública 

No final do ano de trabalho é feita a apresentação de um exercício 

de apresentação pública aberto a toda a comunidade. 
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OFICINAS ANUAL DE TEATRO  

 

 

2015/2016 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME 

 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

(no caso dos menores de idade) 

 

MORADA 

 

 

TELEFONE/ TELEMÓVEL 

 

 

EMAIL 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

HORÁRIO PRETENDIDO 

 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado 

Manhã       

Tarde       

Noite       

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 
1 As sessões decorrem em espaços previamente disponibilizados pela Dois Pontos Associação 

Cultural ou em espaços providenciados pelas entidades aderentes. 

2 O calendário e o horário das sessões poderão sofrer alterações sempre que a totalidade do grupo as 

solicite e o(a) monitor(a) tenha disponibilidade. 

3 Em junho de 2016 será feita a apresentação pública do trabalho desenvolvido no âmbito da Oficina 

Anual de Teatro. 

4 No final da ação será dado um certificado de participação a todos os que tiverem assistido no 

mínimo a 80% das horas de formação e participado na performance final. 

5 As inscrições devem ser efetuadas até 25 de setembro através do envio da ficha de inscrição 

devidamente preenchida por email para reservadebilhetes@gmail.com. 

6 Depois de aceite a inscrição deve ser efetuado o pagamento da primeira e da última prestação, 

devendo as restantes ser efetuadas entre os meses de novembro e maio até ao dia 5 de cada mês. 

7 Os pagamentos devem ser efetuado por transferência bancária para a conta do BPI cujo NIB é 0010 

0000 2695 0330 0012 3, devendo o comprovativo do pagamento ser entregue em mão ou enviado por 

email. 

8 Para que a Oficina Anual de Teatro decorra para um grupo organizado num espaço providenciado 

pela entidade promotora é necessário que haja um número mínimo de 12 participantes. 

 

 (Esta ficha deve ser preenchida por cada um dos participantes) 
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