
 

 

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

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

 presencial + online síncrona 

HBG auditório + 

Teams 

Música: ‘’A Improvisar é q’a gente s’entende’ – Documentário 

sobre o Bailinho e Charamba e formação na área do repentismo’, 

por Roberto Moniz 

resumo:  No âmbito do Encontro de Repentistas - “A Improvisar é q’a gente s’entende”, 

que tem por hábito realizar-se no mês de junho, em Santa Cruz, neste ano de pandemia 

foram elaborados 3 documentários, de forma a dar a conhecer e manter acesa a chama 

pela continuação destas práticas na nossa sociedade. 

Tendo como base a preservação, com estes documentários queremos apresentar o 

panorama da nossa cultura tradicional, no que diz respeito ao Repentismo (Canto 

improvisado – Bailinho e Charamba). É um documentário que tem uma duração entre 25’ 

a 30’, que teve a Produção: Associação Musical e Cultural Xarabanda em parceria com a 

Câmara Municipal de Santa Cruz; Produção Executiva de Roberto Moniz; Produção 

Audiovisual: Eduardo Costa Produções Audiovisuais. 

Neste sentido, e de forma a motivar professores, formadores, educadores e demais 

profissionais da área da educação e das artes, este documentário que tem por base os dois 

géneros tradicionais Bailinho e Charamba e o âmbito em que se desenvolve, apresenta-

nos também aquele que pode ser um caminho para a formação nesta área, assim como, o 

que já esta a ser desenvolvido atualmente pela Associação Musical e Cultural Xarabanda, 

bem como, pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, 

Camacha - Santa Cruz. 

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

 presencial  

HBG sala 1 

Multimédia / Audiovisual: ‘Paisagens sonoras – modos de 

ouvir’, 

por Diana Serrão 

resumo: Esta oficina tem como objetivo a exploração e produção de paisagens sonoras e 

o desenvolvimento de práticas artísticas dedicados ao som, memória e perceção. 

nota: Os participantes deverão levar auriculares e telemóvel 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG sala 4 

Geral: ‘Gestão e produção de eventos culturais’, 

por João Borges 

resumo:  Pretende-se com a oficina de trabalho, apresentar e debater diferentes conceitos, 

metodologias e legislação inerentes ao vasto (e por vezes controverso) universo da gestão 

e produção de eventos culturais, tentando adequar à realidade escolar. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG sala 6 ou 

CEPAM sala de 

orquestra 

Música: ‘Introdução ao ensino da percussão – conceitos e 

técnicas de base’, 

por Fábio Nóbrega 



 

 

resumo:  

- Estudo e Contextualização das técnicas base de produção sonora nos vários instrumentos 

de Percussão (Técnicas de Pega, Posição/ângulo dos instrumentos, movimentação 

ergonómica) 

- Aplicação das várias técnicas e instrumentos em contexto musical 

- A Percussão na sala de aula – Ferramentas de aprendizagem 

nota:  Só após o encerramento das inscrições para as oficinas, no dia 27 de agosto, será 

identificada a sala onde esta decorrerá. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

 presencial 

HBG ginásio 

Teatro / Expressão Dramática: ‘Sentimentar e brincar com a 

voz’, 

por Diogo Carvalho 

resumo: Na nossa profissão como atores, cantores, professores, a saúde vocal, por vezes, 

tem sido objeto de poucos cuidados. Deve-se dar continuidade e prioridades à importância 

no domínio de metodologia e técnicas vocais, para uma melhor saúde e cuidados a ter. 

Constata-se que existe um acentuado número de professores, atores e cantores com 

problemas ligados à voz, resultantes da sua má colocação, má dicção, desconhecimento 

do funcionamento do aparelho fonador e suas repercussões na saúde, como nódulos e 

pólipos nas cordas vocais, etc. e no seu relacionamento com os alunos e o seu público. 

A Oficina Sentimental a Voz serve como base de formação inicial para todos os 

profissionais que se sirvam da sua voz e, que a querem aperfeiçoar e utilizar como um 

instrumento importante de trabalho, sem a desgastar no seu quotidiano. 

No decorrer da oficina vamos empreender e fornecer meios adequados para o domínio e 

utilização correta da voz pelo desenvolvimento das suas qualidades. No desenrolar da 

oficina de VOZ, vamos brincar com a nossa voz, utilizando diversos textos, como 

lengalengas, histórias infantis e dramáticos, potenciando as qualidades humanas e 

artísticas que podem estimular reações de interesse, alegria, entusiasmos e motivação. 

Iremos também focar, a postura corporal, o relaxamento e o aquecimento muscular; o 

aquecimento vocal e ritmos da respiração; a importância da palavra, da articulação das 

palavras e o recurso às onomatopeias e lengalengas, ritmos do texto através do corpo e do 

espaço. 

É muito importante esta oficina, para consciencializar cada indivíduo se confronte com o 

próprio corpo, com as suas resistências, bloqueios e descubra as repercussões das suas 

características globais físicas e psíquicas ao nível da voz. 

nota: Os participantes deverão levar roupa confortável 

limite máximo de participantes: 25 (presencial) 

 presencial  
HBG sala 117 

Artes Visuais / Artes Plásticas: ‘Tag - graffiti e desenho’, 

por  Miguel Carvalho, Ricardo Lapa, Susana Silva e Teresa 

Gouveia 

resumo: Exploração de técnicas de graffiti e desenho 

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

a realização das atividades propostas: 

- Papel cavalinho A3 (4 folhas por participante) 

 



 

 
- Lápis e borracha 

- Caneta de acetato preta 

- Tesoura e x-ato 

- Canetas de feltro diversas cores (bons) 

- 1 caixa cereais ou similar 

- Máscaras suplentes 

- Luvas de latex - 2 luvas por participante (mínimo) 

limite máximo de participantes: 15 (presencial) 

 online síncrona  
Teams 

Geral: ‘Círculo de criatividade curativa - Arte, saúde e 

educação’, 

por Daniela Martins 

resumo: Criatividade Curativa é a capacidade de mobilizar recursos internos para a 

transformação pessoal, de modo a explorar a criação artística como meio de renovação e 

saúde mental. Para os profissionais de educação, a arte-terapia é uma ferramenta que 

possibilita relações de maior qualidade e mais criativas no ambiente escolar. Ativar a 

Criatividade Curativa é o propósito, investindo nos próprios recursos de reparação de 

sentimentos difíceis de lidar no ambiente profissional, que provocam situações de estresse, 

desânimo e falta de confiança. O exercício da Criatividade Curativa possibilita a 

autoconfiança, a descontração e o sentimento de maior controle da sua vida e do seu 

trabalho. Nesses tempos tão incertos em que vivemos, a verdadeira pandemia pode ser do 

estado de insegurança e esgotamento físico e mental. Torna-se assim urgente 

encontrarmos um espaço seguro de criatividade e mudança! 

Objetivos: 

- Abrir-se para o desenvolvimento pessoal 

- Contactar e expressar emoções 

- Explorar os recursos pessoais que levam à criatividade e à autoconfiança no ambiente 

educacional. 

Metodologia: 

Workshop vivencial através de técnicas arte-terapêuticas de livre expressão criativa, com 

o uso das artes plásticas e da expressão corporal. 

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

a realização das atividades propostas: 

- Folhas de papel (A4 ou A3) 

- Material de pintura à escolha: pastéis, lápis de cor, canetas de feltro, aguarelas, tintas… 

- Cola e tesoura 

- Revistas, encartes e papéis para recortes 

limite máximo de participantes:  ilimitado (online) 

 online síncrona  
Teams 

Expressão Dramática / Artes Plásticas: ‘Oficina de construção 

de títeres 3:   Expressão Dramática - o jogo e o conflito no teatro 

- encenação’, 

por Olga Barbosa 

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

Musical – escolhas musicais adequadas ao texto - encenação 

2.Despertar sensibilidades artísticas e criatividade 

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

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

5.Pensar as emoções - o objeto transferencial afetivo   

6. Descobrir o potencial da comunicação do “Eu” 

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

8. Dramatizar o trabalho produzido por todos 

Atividades a realizar: 

1. Dramatização – textos 

2. Manipulação – destreza, coordenação motora e linguística 

3. Dramatização – apresentação do trabalho 

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) 

 


