
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitores 

# Clemência Matos 

# Manuel Gama  

 

 

Destinatários 

# G1 - 6 aos 10 anos 

# G2 - 11 aos 14 anos 

# G3 - 15 aos 17 anos 

# G4 - Adultos 

 

 

Duração 

# 1 semana (30 horas) 

 

 

Horário Diurno 

# 2ª a 6ª feira (10h/17h30) 

 

 

Horário Pós-laboral 

# Domingo (14h/20h) + 2ª a 6ª 

feira (20h/23h) + Sábado 

(14h/23h) 

 

 

Custo de Participação 

# 60 Eur  

 

 

Número de Participantes 

# Mínimo: 12 

# Máximo: 20 

 

 

Datas de Realização 

# P1 - 18 a 30 de dezembro 

# P2 - 28 de março a 1 de abril 

# P3 - 4 a 29 de julho 

 

 

Data Limite para Inscrição 

# P1 – 4 de dezembro 

# P2 – 14 de março 
# P3 – 20 de junho 

   

OFICINAS DE TEATRO 
EM TEMPO DE FÉRIAS 

 

 

 
Para ocupar o muito tempo livre que crianças e jovens têm nas férias 

(Natal, Páscoa e Verão), a Dois Pontos Associação Cultural promove 

desde 2008 as Oficinas de Teatro em Tempo de Férias que aliam o 

divertimento com o conhecimento e que têm como objetivo descobrir 

fazendo… 

O teatro como linguagem… O teatro como forma de expressão… O 

teatro como espaço de experimentação… O teatro como espaço de 

criação… 

Criatividade e Imaginação é o que é necessário… Trabalho 

multidisciplinar com o objetivo de proporcionar aos participantes nesta 

Oficina de Iniciação Teatral a experiência de criar, interpretar e 

produzir uma pequena Performance Teatral. 

As experiências pessoais de cada um dos participantes constituirão o 

ponto de partida para a semana de trabalho intenso. As suas vivências 

e preocupações servirão para a criação de personagens que, mais tarde, 

darão origem a um universo muito próprio que constituirá a base para 

a criação de uma Performance Teatral que será apresentada no último 

dia da formação a familiares e amigos dos participantes. 

Durante as trinta horas da oficina serão 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 uma 

Performance Teatral. 

O tema da Performance Teatral será escolhido em função da localidade 

e do grupo de participantes. Gentes de Teatro (inspirado nas diferentes 

profissões que participam no processo de criação teatral), Pial (criado a 

partir do poema homónimo de Fernando Pessoa) Desculpe Mas Não 

Faz Male (que tem a particularidade de alertar os intervenientes para 

os cuidados a ter no verão na praia) e Cenas Disparatas Para Rir e 

Comer Sopas (inspiradas na obra de Ursula Wölfel) são alguns dos 

temas a propor aos diferentes grupos de participantes. 

Em todos os temas propostos vamos encontrar brevíssimos momentos 

em que o humor, o nonsense e/ou o absurdo são dominantes e o cómico, 

nas suas diversas figurações – de situação, de carácter e de linguagem 

– prevalece… 

 

Dois Pontos Associação Cultural 

www.digressao20152106.wordpress.com 

reservadebilhetes@gmail.com 

919 526 789 

http://www.digressao20152106.wordpress.com/
mailto:reservadebilhetes@gmail.com


 

OFICINAS DE TEATRO EM TEMPO DE FÉRIAS 

 

 

2015/2016 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME 

 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

(no caso dos menores de idade) 

 

MORADA 

 

 

TELEFONE/ TELEMÓVEL 

 

 

EMAIL 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

DATAS DE PRETENDIDAS 

 

P1 

18 a 30 de dezembro de 2015 

P2 

28 de março a 1 de abril de 2016 

P3 

4 a 29 de julho de 2016 

  

4 a 8 11 a 15 18 a 22 25 a 29 

    

 

OBSERVAÇÕES PARA GRUPOS ORGANIZADOS 

1 Para que as Oficinas de Teatro em Tempo de Férias decorram para um grupo organizado por um 

estabelecimento de ensino é necessário que seja assegurado o número mínimo de participantes; 

2 Para as reservas de grupo deve também ser efetuado o preenchimento do formulário online 

disponível em https://digressao20152016.wordpress.com/; 

3 A confirmação da marcação do grupo deve ser efetuada por ofício do estabelecimento de ensino 

enviado por email para reservadebilhetes@gmail.com; 

4 As alterações à marcação de grupos 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; 

5 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; 

6 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; 

7 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 participantes. 
 

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

https://digressao20152016.wordpress.com/
mailto:reservadebilhetes@gmail.com

