
 

 

1.ª sessão de oficinas 
1 de setembro, 14h30-18h00 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

 presencial + online síncrona 

HBG auditório + 

Teams 

Geral: ‘Terapia pelos sentidos em contexto educacional’, 

por Patrícia Sousa 

resumo:  A Abordagem Snoezelen, é uma abordagem multissensorial que proporciona 

conforto, através do uso de estímulos controlados, e oferece uma grande quantidade de 

estímulos sensoriais, que podem ser usados de forma individual ou combinada com os 

efeitos da música, notas, sons, luz, estimulação táctil e aromas. Esta técnica pode ser usada 

em crianças sem e com necessidades educativas. O stress hoje em dia é um problema 

comum que afeta quase toda a população. É por isso necessária a aquisição e o 

desenvolvimento de competências específicas por um vasto conjunto de profissionais, que 

beneficiam de um contexto formativo comum, para combater este fenómeno.  

Assim, esta oficina divide-se em duas partes. Uma primeira parte onde será dado a 

conhecer aos participantes os benefícios e os objetivos da terapia pelos sentidos; que 

material usar numa sala snoezelen e como usá-lo de acordo com a intervenção que se 

pretende realizar.  Ainda nesta parte irei mostrar como fazer uma planificação de 

intervenção pelos sentidos em contexto educativo. Numa segunda parte será realizada uma 

dinâmica de grupo, onde serão elaborados planos interventivos e posteriormente será 

possível pôr em prática os planos dos participantes com material sensorial que levarei para 

a Oficina. 

nota: Será disponibilizado material bibliográfico e outros aos participantes 

limite máximo de participantes: 30 (presencial) / ilimitado (online) 

 presencial  

HBG sala 1 

Multimédia: ‘Curta-metragem em contexto escolar’, 

por Angelizabel Freitas 

resumo:  A oficina “A Curta-metragem em Contexto Escolar” assenta na importância da 

7ª arte e a sua aplicabilidade na educação enquanto ferramenta facilitadora na construção 

do conhecimento e promotora das competências artísticas, sociais e emocionais dos 

alunos. Pretende-se dotar os participantes de noções básicas na área do cinema com vista 

a realização de uma curta-metragem em contexto escolar com câmara digital ou telemóvel. 

A oficina aborda, de uma forma geral, os vários passos a ter em conta na produção e 

realização de um projeto fílmico tais como definição do tema e intenção; elaboração de 

um guião e/ou storyboard; principais planos e enquadramentos de câmara, e os seus 

movimentos; exploração de espaços e cenários; escolha da música de fundo e efeitos 

sonoros; programas de edição de imagem, entre outros. Serão ainda fornecidas dicas e 

recomendações no que respeita às fases de pré-produção, produção e pós-produção de 

uma curta-metragem realizada em contexto escolar. 

nota: Os participantes deverão fazer-se acompanhar por um telemóvel e auriculares 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG sala 6 

Música: ‘Hoje há Viola! - Oficina de viola de arame’, 

por Roberto Moniz 

resumo:  Nesta oficina serão abordados conteúdos de introdução à prática da Viola 

d’Arame. Previamente, será feita uma contextualização histórica, bem como uma 

introdução à estrutura do instrumento.  

Serão também tratados:  



 

 
- Tipos de encordoamento e afinação 

- Onde adquirir um instrumento e contactos 

- Nomenclatura dos dedos 

- A postura 

- Técnicas da mão esquerda e da mão direita  

- A realização de acordes, de melodias e de arpejos 

- Interpretação de peças básicas e progressivas 

- Métodos  

- Repertório 

No que se refere à leitura de partituras, serão trabalhados os símbolos e figuras musicais 

utilizados no contexto desta oficina. 

nota:  Os participantes deverão trazer o seu próprio instrumento. Os que não tiverem, 

deverão informar a organização até ao dia 27 de agosto, para o email 

congresso.artes@edu.madeira.gov.pt 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG ginásio 

Teatro / Artes Circenses: ‘Introdução às artes circenses’, 

por Margarida Menezes 

resumo:  Esta oficina de Artes Circenses caracteriza-se por um trabalho prático que 

aborda, de modo generalista, algumas disciplinas circenses (mímica, acrobacia e 

introdução ao malabarismo) com maior incidência no desenvolvimento da linguagem 

corporal e de competências técnicas de malabarismo. O principal objetivo desta 

modalidade é proporcionar a descoberta de capacidades individuais e a sua interação com 

o meio, apresentado várias disciplinas do universo das artes circenses.  

A formação tem a duração de 3 horas com a seguinte estrutura:  

1º Construção de Malabares – Construção de bolas e pois (facultativo) com materiais de 

baixo custo.  

2º O corpo e a expressão circense – Aquecimento e prática de exercícios de coordenação, 

fortalecimento e equilíbrio. Introdução à acrobacia. 

3º Introdução ao Malabarismo (fitas/poi e bolas) – Prática de exercícios de malabarismo 

(bolas e pois) 

nota: Os participantes deverão levar roupa confortável e fazer-se acompanhar pela 

seguinte lista de material, para a construção das bolas (obrigatório) e dos pois 

(facultativo): 

- Arroz  

- 6-7 balões 

- Película aderente 

- Tesoura 

- Collants velhas ou rasgadas (facultativo) 

- Fitas coloridas (facultativo) 

limite máximo de participantes: 25 (presencial) 

 online síncrona  
Teams 

Música / Multimédia: ‘Finale – sabes criar uma partitura?’, 

por João Caldeira 

resumo:  Aprendizagem das funções básicas do software Finale, desde a criação de um 

novo ficheiro até à conclusão de uma partitura completa e sua exportação. 

1ª parte: despiste de instalação e exploração do software com demonstração de algumas 

funcionalidades. 

2ª parte: trabalho mais autónomo com acompanhamento em direto na realização de alguns 

exercícios de escrita e de edição de partituras. O resultado final será uma partitura 

finalizada. 

mailto:congresso.artes@edu.madeira.gov.pt


 

 
nota: Os participantes que não tiverem o Finale, deverão instalar, previamente, o software, 

através do link https://www.finalemusic.com/free-trial/ 

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

 presencial 

HBG sala 117 

Geral: ‘Fábrica das Bonecas - Gramática da Fantasia’, 

por Vanda Perestrelo 

resumo:  Esta oficina envolve conteúdos de Filosofia Lúdica e Cidadania Criativa. Dá-

nos a possibilidade de acreditar no “Eu” no “Tu” e “Nós”, na atenção, na relação, no 

compromisso, na cooperação, interdependência e na dignidade Humana, estimulando o 

fortalecimento da autoestima e reconhecimento da identidade. Quem nunca errou, nunca 

tentou fazer algo novo. Todos nós podemos entrar no mundo da criatividade “pela porta 

principal” ou – o que é mais divertido – “infiltrarmos por uma janela do tempo”. 

Objetivos: 

1- Explorar uma Pedagogia transformadora: Filosofia Lúdica e Cidadania Criativa  

2- Sensibilizar para dinâmicas criativas na sala de aula 

3- Explorar as cinco literacias: física, mental, emocional, social e global 

4- Exploram uma história, uma memória cultura 

5- Reconstruir uma memória social - elementos de ligação entre o passado e o presente 

através das Bonecas Abayomis 

6- Estimular a homeostasia e a contemplação 

nota:  Os participantes deverão fazer-se acompanhar pela seguinte lista de material, para 

a realização das atividades propostas 

- Cores 

- Cola líquida 

- Tesoura 

- Retalhos/restos de tecidos coloridos 

limite máximo de participantes: 15 (presencial) 

 online síncrona  
Teams 

Expressão Dramática / Artes Plásticas: ‘Oficina de construção 

de títeres 1: Expressão Plástica – bonecos títeres, fantoches de 

luva, cenários’, 

por Olga Barbosa 

resumo:  Esta oficina será desenvolvida em 3 sessões. Esta é a primeira sessão. 

Conteúdos gerais desta sessão: 

1.Promover a integração das diferentes expressões: 

  Plástica – criação de cenários, bonecos  

2.Despertar sensibilidades artísticas e criatividade 

3.Construir bonecos/títeres  

Atividades a realizar: 

1.Retratos em papel  

2. Escultura em pasta cerâmica  

3. Criação de fatos 

4. Construção de cenários  

nota:  Os participantes deverão fazer-se acompanhar pela seguinte lista de material, para 

a realização das atividades propostas: 

- Folhas de papel A4 e aguarelas ou lápis de cor 

- Bolas de esferovite – tamanho bolas de natal 

- Pasta cerâmica DAS  

- Folhas de lixa 

- Pano cru para cenário e para fatos-luva   

- Fita-cola de papel, tintas acrílicas e pincéis pequenos para pintura dos bonecos  

https://www.finalemusic.com/free-trial/


 

 

 

- Restos de lãs para cabelos 

- Restos de tecidos para detalhes dos fatos  

- Cola de tecido 

- Agulhas e linhas de coser 

- Rolos cartão - interior do papel higiénico 

nota 2: não é obrigatória a frequência das 3 sessões; são aceites inscrições em apenas 1 

das 3 sessões 

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

 


