
 

 

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

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

 presencial + online síncrona 

HBG auditório + 

Teams 

Geral: ‘Ansiedade de performance artística – estratégias e papel 

do professor’, 

por Rúben Sousa e Joana Jesus 

resumo: (disponível brevemente) 

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

 presencial  

HBG sala 1 

Multimédia / Artes Visuais: ‘Iniciação ao Photoshop – da 

fotografia ao cartaz’, 

por Tiago Machado 

resumo: Adobe Photoshop é um editor de imagens bidimensionais desenvolvido pela 

Adobe Systems. É considerado o líder no mercado dos editores de imagem profissionais. 

Nesta oficina, pretende-se dotar os formandos de conhecimentos e competências 

necessários para realizar um cartaz, tendo por base uma fotografia. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG sala 4 

Geral: ‘Recursos educativos digitais: da ideia à conceção’, 

por Catarina Claro 

resumo: (disponível brevemente) 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG sala 6 

Música: ‘As músicas do meu rajão: abordagens técnicas’, 

por Pedro Gonçalves 

resumo:  Nesta oficina serão abordados conteúdos de introdução à prática do rajão. 

Inicialmente, será feita uma contextualização histórica, bem como uma introdução à 

estrutura do instrumento. Serão trabalhadas técnicas da mão esquerda e da mão direita, 

tais como a nomenclatura dos dedos, a postura, a realização de acordes, de melodias e 

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

musicais utilizados no contexto desta oficina. Como produto, serão realizadas peças 

musicais, algumas das quais presentes no livro ‘As músicas do meu rajão – 20 peças de 

dificuldade progressiva’. 

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 / Expressão Dramática: ‘Brincar com as emoções’, 

por Cristina Garanito e Lilia Vaz 

resumo:   As emoções apresentam-se como elementos essenciais nas ações desenvolvidas 

pelo ser humano, ocupando um lugar de destaque no desenvolvimento cerebral e em vários 

aspetos do foro psicológico e social, influenciando toda a vivência quotidiana e individual. 

Com esta oficina, pretende-se partilhar algumas ferramentas que poderão ser utilizadas 

em contexto de sala de aula. Partiremos da expressão dramática, mais concretamente de 

diversos jogos dramáticos, no sentido de serem trabalhadas as emoções nas crianças, 
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capacitando-as com competências emocionais que contribuam para o seu bem-estar e 

felicidade. 

nota: Os participantes deverão levar roupa confortável 

limite máximo de participantes: 25 (presencial) 

 online síncrona  
Teams 

Multimédia: ‘Fazer bons vídeos com pouco investimento e muita 

criatividade’, 

por Alexandre Neves 

resumo: Esta oficina terá como base 3 conteúdos/temáticas principais: 

1 -  Filmar com um smartphone 

2 - A importância da Luz, do espaço e dos enquadramentos 

3 - Edição de vídeo em programa gratuito (Hitfilm Express)  

nota: Os participantes deverão instalar, previamente, o software Hitfilm Express, através 

do link https://fxhome.com/product/hitfilm-express  

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

 online síncrona  
Teams 

Artes Visuais / Artes Plásticas: ‘O contragesto do desperdício’, 

por Rosinda Casais 

resumo: ‘O contragesto do desperdício’ aborda a temática do desperdício como vetor de 

criatividade e de reflexão quanto às necessidades quotidianas, desde as mais artísticas às 

mais utilitárias. Nesta oficina, começa-se por substituir a ideia de lixo pela de desperdício 

e interpreta-se desperdício como matéria de trabalho. Essa matéria, pelas suas 

caraterísticas plásticas pode sugerir de imediato novas formas, objetos ou produtos 

específicos, tal como, alimentar o processo inverso. A tentativa de sistematização de um 

processo criativo que tenha o desperdício como material de trabalho pode favorecer a 

rentabilidade deste e auxiliar os formandos na concretização de diferentes objetos. 

Esta oficina organiza-se em três momentos: 

1) Abordagem ao objeto sem o seu contexto. O objetivo é contrariar os juízos de valor que 

podem condicionar as potencialidades a explorar.  

2) Identificação das diferentes valências que constituem um objeto. Esta identificação 

permitirá uma melhor seriação e categorização.  

3) Exploração das duas formas diferentes de abordagem: uma, que parte do material e das 

suas caraterísticas para formular uma nova ideia de objeto, e outra, que parte de uma ideia 

a priori e molda o material para a sua concretização. 

Ao longo destes momentos são propostos enquadramentos com referências diversas, 

desde ecológicas, ambientais, funcionais ou artísticas, e a realização de pequenos 

exercícios baseados na folha A4, na caneta e na tesoura. O objetivo desta oficina não é 

centrar-se numa abordagem de potencialidade sobre um tipo de desperdício específico, 

mas explorar metodologias que permitam um trabalho com o desperdício rentável e 

criativo.  

Esta oficina pretende, pois, reforçar a temática do XII Congresso de Educação Artística 

pela valorização, quer do potencial artístico para gerar o novo, quer do desperdício como 

matéria de trabalho acessível, diversificada e em quantidade. 

A metodologia aqui proposta é apenas uma possível ferramenta de trabalho, o que se 

espera com esta oficina é que, no final, haja uma maior consciencialização do potencial 

do desperdício e que os formandos no futuro possam reinterpretar essa ferramenta 

metodológica e façam crescer este campo de possibilidades.  

https://fxhome.com/product/hitfilm-express


 

 

 

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

a realização das atividades propostas 

- Folhas A4 

- Caneta 

- Tesoura 

limite máximo de participantes:  ilimitado (online) 

 online síncrona  
Teams 

Expressão Dramática / Artes Plásticas: ‘Oficina de construção 

de títeres 2:  Expressão Linguística – construção de texto, 

colocação de voz, entoação e emoção’, 

por Olga Barbosa 

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

Conteúdos gerais desta sessão: 

1.Promover a integração das diferentes expressões: 

  Linguística – criação de textos, colocação de voz, entoação, emoção 

  Dramática – o jogo e o conflito no teatro 

2.Despertar sensibilidades artísticas e criatividade 

3.Criar atmosferas de conjunto - “ensemble” - movimento e palavra 

4.Produzir textos em diálogo a partir da improvisação ou destrama  

5.Resolver conflitos através do diálogo teatral e do jogo dramático 

6.Pensar as emoções - o objeto transferencial afetivo   

7. Descobrir o potencial da comunicação do “Eu” 

8.Trabalhar a fisicalidade, a voz e a destreza em conjunto 

Atividades a realizar: 

1. Dramatização – textos 

2. Manipulação – destreza, coordenação motora e linguística 

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

a realização das atividades propostas: 

- Títeres/fantoches criados na 1.ª sessão desta oficina ou outros que tenha (preferência 

por criados pelo próprio) 

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) 

 


