
 
 

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

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

1 presencial + online síncrona 

HBG auditório + 

Teams 

Arte e Comunidade: ‘O dispositivo artístico como motor para o 

desenvolvimento de projetos culturais – ativismo e 

sustentabilidade’, 

por Patrícia Martins (AE Marrazes / UC) 

resumo:  As escolas são hoje desafiadas a preparar alunos para as múltiplas exigências 

da contemporaneidade, num mundo cada vez mais acelerado e ensimesmado cuja 

complexidade e transformação rápida são constantes. Os desafios colocados à disciplina 

de cidadania e desenvolvimento visam a necessidade de dotar o aluno de competências 

diversas para o exercício cívico visando a participação ativa na sociedade e a defesa da 

democracia. As  artes  assumem  um  papel  transformador  de  mentalidades  e  potenciam  

o diálogo,   espirito   critico   e   respeito   pelo   dissensos,   promovendo   no   indivíduo   

a participação na causa pública e uma maior consciencialização de si e do outro, sendo 

um catalisador para a inclusão de todos e um potenciador de hábitos de cidadania 

ativa.Este oficina  propõe  abordagens  a  uma  diversidade  de  dispositivos  artísticos,  

constituídos pontos de partida para o desenvolvimento de projetos transversais e de 

articulação entre comunidade  e  educativa  e  parceiros  da  comunidade,  atentando  em  

processos  de cidadania e participação. 

Objetivos a atingir:  

- Sensibilizar para a importância da arte como possibilidade para a participação cívica. 

- Estimular e acompanhar o planeamento e a realização de actividades artísticas 

transdisciplinares, que promovam a participação dos alunos e da comunidade. 

- Potenciar o empreendedorismo para a realização de projetos que cruzam arte e 

participação cívica. 

- Incentivar a relação entre as linguagens artísticas e as atitudes de cidadania ativa e 

democrática. 

Conteúdos da ação: 

- As artes como motor facilitador do pensamento crítico, comunicação entre pares, 

colaboração, criatividade, e participação na cidadania democrática. 

- Abordagens artísticas para o desenvolvimento de projetos de e intervenção cívica nas 

áreas da sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de género, identidade, democracia, 

erradicação da   pobreza, interculturalidade, comunidade, entre outros. 

- Arte, emprendedorismo e projetos de impacto na comunidade. 

- Introdução ao desenho, desenvolvimento e comunicação de projetos culturais e artísticos 

(em contexto escolar). 

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

2 presencial  

HBG sala 1 

Multimédia / Audiovisual: ‘Fazer bons vídeos com pouco 

investimento e muita criatividade’, 

por Alexandre Neves e Marco Amaral (CEPAM) 

resumo:  Vivemos numa sociedade fortemente influenciada pelas imagens e sons. Desta 

forma, esta formação pretende facultar as ferramentas essenciais para que se trabalhe o 

vídeo na sala de aula, de uma forma mais dinâmica e envolvente. Sabemos de antemão 

que as escolas não estão dotadas de equipamentos de vídeo, mas que os seus alunos e 

docentes possuem, cada vez mais, bons equipamentos pessoais de telecomunicações que 

podem ser utilizados com esse propósito. Mas, porque os produtos multimédia seguem 



 
 

Modalidade e sala Título, formador e resumo 

determinadas regras, é importante que o professor que trabalhe este tipo de atividade com 

os alunos tenha uma base técnica e alguma experiência artística para que se alcance um 

bom resultado, sabendo que pode utilizar o seu telemóvel, o seu computador e algumas 

aplicações gratuitas para gerar vídeos de grande qualidade. Esta formação tem, assim, 

como principal objetivo fornecer essa base de conhecimento técnico geral e dar a conhecer 

alguns trabalhos artísticos tidos como bons exemplos. 

Esta oficina será composta por uma única sessão onde serão explorados três conteúdos 

principais: 

1 - Como filmar com um smartphone. 

2 - A importância da luz, do espaço e dos enquadramentos. 

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

Aos formandos será pedido que instalem a versão gratuita do programa de edição de vídeo, 

pois serão realizados pequenos exercícios de captação e edição. 

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

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

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

3 presencial 

HBG sala 4 

Marketing digital: ‘Como definir o nosso Público-Alvo e as 

Ferramentas de Marketing Digital Apropriadas’, 

por Diogo Sousa (UMa) 

resumo: Como artistas em constante crescimento o maior objetivo deve ser dar a conhecer 

a nossa arte como meio de promoção do desenvolvimento cultural e de crescimento 

pessoal para os nossos públicos. Para alcançarmos resultados através do Marketing Digital 

é necessário conhecermos e identificarmos o nosso público ou possíveis públicos, 

utilizando ferramentas apropriadas para tal. A maneira como exibimos e anunciamos o 

nosso conteúdo artístico é o primeiro passo para a possibilidade de sucesso, e para além 

da qualidade do produto artístico é necessário aprender a rentabilizá-lo como meio de 

financiamento para futuros projetos. A consciência, conhecimento e domínio dos veículos 

de divulgação que a digitalização nos trouxe serão fulcrais no futuro do crescimento 

artístico e cultural. Nesta oficina vamos entender públicos, plataformas digitais, e 

encontrar caminhos para promover os nossos trabalhos e atrair mais públicos. 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

4 presencial 

HBG sala 5 

Música: ‘Jazz Orff’, 

por Rui Leite (Orquestra Orff do Porto) 

resumo: O Jazz Orff, é um conceito criado pelo professor Doug Goodkin. É uma 

abordagem ao ensino do Jazz tendo como base os princípios do Orff Schulwerk; partir do 

corpo, do movimento, da dança, da prosódia, do canto, do som, para a música. O Jazz 

Orff, entre outros propósitos, visa trabalhar e ensinar conceitos mais especificamente 

relacionados com esta estética musical; swing, harmonia, ritmo, blues, Latin jazz, Bossa 

nova, jazz standards, linhas de baixo, improvisação, entre outros. 

Nesta oficina, cujo foco será a interpretação, com instrumentos Orff, de jazz standars e 

blues, pretende-se abordar alguns dos conceitos supracitados, apresentar o conceito de 

Jazz Orff e discutir abordagens para desenvolver e trabalhar o Jazz Orff. 

As Orquestras e os ensembles Orff são um poderoso aliado para o desenvolvimento da 

improvisação, provavelmente a atividade musical mais praticada em todo o mundo e 

simultaneamente a mais negligenciada pelas escolas e professores de música (Bailey, 

1980), um tópico também a trabalhar nesta oficina. 

Links para escuta de exemplos de Jazz Orff: 

https://fxhome.com/product/hitfilm-express
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Consecutive Seconds – Thelonious Monk – Orquestra Orff do Porto: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4GUHggFYIU 

Boogie Stop – Charles Mingus – Orquestra Orff do Porto - 

https://www.youtube.com/watch?v=FS2WKvbBaeo 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

5 presencial 

HBG sala 6 

Música: ‘Composição e harmonização de melodias/canções 

infantis’, 

por Márcio Faria (CEPAM) 

resumo:  
- Como construir uma melodia para uma canção? 

- Que técnicas utilizar? 

- Como utilizar o ritmo na sua construção? 

- Que outros aspetos se devem ter em consideração? 

- Como harmonizar adequadamente essas melodias? 

A oficina tem como principal objetivo apresentar diversas ferramentas para criar e 

potencializar as canções infantis, bem como dar a conhecer algumas técnicas para as 

escrever e harmonizar: 

1. Construção da melodia; recorte melódico, lógica dos eixos, utilização do ritmo; 

2. Harmonização tradicional versus harmonização moderna; 

3. Relação criada entre a letra e a música: Como potenciar, musicalmente, a história 

cantada através da letra da canção; 

4. Como orquestrar, de modo a contextualizar a conectividade existente entre a música e 

a letra da canção 

limite máximo de participantes: 12 (presencial) 

6 presencial 

HBG ginásio 

Dança: ‘Vamos dançar com o (?), a (?) e o (?)?. VAMOS 

DANÇAR!...’, 

por  Cristina Rebelo Leandro (IPC – ESE) 

resumo: Vamos dançar? A Dança Criativa é uma componente essencial na área da 

Educação Artística na Educação Básica, em que os alunos exploram diferentes formas de 

comunicar com o corpo e movimento, desenvolvendo a dimensão expressiva-

comunicativa-criativa, da linguagem do corpo, do gesto e do movimento transformado. 

Vamos dançar?? No estudo de doutoramento desenvolvemos a Dança Criativa numa 

abordagem interdisciplinar, revelando o lado potenciador da dança na aprendizagem com 

os conteúdos das áreas disciplinares (como nos mostraram os resultados consistentes e 

significativos do estudo). Vamos dançar??? Os objetivos (conteúdos/atividades a realizar) 

desta Oficina são: 1) Experienciar os exercícios das aulas de dança, desenvolvidos no 

estudo de doutoramento, com os temas/conceitos das áreas curriculares; 2) Analisar o lado 

potenciador da Dança Criativa na aprendizagem/educação, nesta abordagem 

interdisciplinar que articula os conteúdos de Dança Criativa (elementos de movimento- 

Corpo, Espaço, Tempo, Dinâmica/qualidade de movimento e Relações) com os de 

Português, Matemática e Estudo do Meio. VAMOS DANÇAR!!!... 

nota: Os participantes deverão levar roupa confortável 

limite máximo de participantes: 25 (presencial) 

7 presencial  
HBG sala 117 

Artes Visuais / Artes Plásticas: ‘Construção de bonecos com 

rolhas de cortiça’, 

https://www.youtube.com/watch?v=b4GUHggFYIU
https://www.youtube.com/watch?v=FS2WKvbBaeo
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por Ricardo Lapa, Miguel Carvalho, Susana Silva e Teresa 

Gouveia (DRE/DSEA) 

resumo:  Criação de bonecos – animais e pessoas – com recurso a rolhas de cortiça, tintas 

e lãs. Esta oficina pretende trabalhar a recuperação de materiais com uma forte 

componente lúdica e pedagógica. Cada formando terá oportunidade de criar diversos 

bonecos através da pintura, do corte e da colagem de materiais, dando asas à sua 

criatividade e imaginação. 

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

a realização das atividades propostas: 

- Pincéis; 

- Pistola de cola quente e recargas; 

- Canetas de feltro; 

- Restos de lãs (quem tiver); 

- X-ato e tesoura.  

limite máximo de participantes: 15 (presencial) 

8 presencial 

HBG 317  

(a confirmar) 

Música / Instrumental: ‘Iniciação à Viola de Arame – 

exploração prática e didática do instrumento’, 

por  Pedro Gonçalves (CEPAM) 

resumo:  A Viola de Arame é um instrumento que gera vários desafios no início da 

aprendizagem prática do instrumento, quer pelo número de cordas, quer pelo seu tamanho. 

Além disso, é presentemente um instrumento sem publicações relativas a didáticas e 

reportório para iniciação. Nesse sentido, esta oficina será um espaço onde os formandos 

poderão experienciar e criar recursos didáticos para a prática da viola de arame. Para além 

desta oficina ser um momento sensibilizador para a prática dos cordofones madeirenses, 

mais concretamente da viola de arame, será ainda um momento de sensibilização para a 

necessidade de criação de material didático para a iniciação deste instrumento. 

30m: Contextualização dos cordofones madeirenses e da viola de arame 

Neste momento, serão apresentados os três cordofones madeirenses; será feita uma 

contextualização histórica dos mesmos; será mencionado onde é que estes estão inseridos 

no panorama musical madeirense; será também referido onde é que estes estão inseridos 

na educação artística na Madeira. Todos estes tópicos darão ênfase à viola de arame, 

mesmo que estejam inseridos no âmbito dos cordofones. 

1h30: Prática de viola de arame, e exploração de materiais didáticos 

Nesta fase, os formandos terão oportunidade de explorar a viola de arame e os recursos 

didáticos existentes para os mesmos, através de composições e arranjos de diferentes 

músicos e professores que se dedicaram e têm-se dedicado à causa. 

30m: Momento de Exploração e Criação 

Aqui, os formandos deverão criar uma música de iniciação, inspirando-se nas ferramentas 

e recursos didáticos previamente apresentados. 

30m: Apresentação Final e Discussão 

O último tempo será utilizado para apresentar em conjunto as músicas trabalhadas durante 

a formação, apresentar individualmente as composições criadas pelos formandos e debater 

sobre as potencialidades da viola de arame e os desafios que os iniciantes se deparam na 

aprendizagem deste cordofone madeirense. 

nota:   Os participantes deverão levar o seu próprio instrumento (viola de arame). Os que 

não tiverem, deverão informar a organização até ao dia 31 de agosto, para o email 

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

limite máximo de participantes:  15 (presencial) 

mailto:congresso.artes@edu.madeira.gov.pt
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9 online síncrona  
Teams 

Expressão Dramática / Teatro: ‘Possibilidades para ver com o 

corpo todo’, 

por  Ricardo Campos (artista educador) 

resumo: A presente oficina é uma extensão da proposta de comunicação “Ter olhos no 

corpo todo”, no sentido em que ambas são olhares e reflexões sobre o processo de criação 

do espetáculo “Corpo Pequenino, Olhos de Gigante”. Assim, a oficina começará com uma 

breve contextualização do projeto (20 minutos) e em seguida será visualizado o espetáculo 

através do seu registo vídeo (duração aproximada de 35 minutos). Nas duas horas 

seguintes, serão apresentadas aos formandos diferentes propostas de criação e de reflexão 

que correspondem a experimentações realizadas pela equipa de criação, bem como pelas 

crianças que participaram no processo, e que serão divididas em quatro partes: Perguntas 

para uma Viagem; Olhos no Corpo Todo; Pontos de Vista e Desenhar com o Corpo Todo.   

_Perguntas para uma viagem (breve descrição)  

Propõe-se a realização de uma conversa/debate em grande grupo a partir de algumas 

questões que orientaram a pesquisa da equipa criativa tanto nas residências artístico-

pedagógicas, como em estúdio:  

    Para onde gostas de olhar?  

    Quando é que te sentes gigante?  

    Quanto é que te sentes pequenino/a?  

    Já viste alguma coisa que ninguém tenha visto, algo especial e único?  

_Olhos no corpo todo (breve descrição) 

Experimentar, imaginando que têm olhos num cotovelo, num pé ou no joelho. O corpo 

vai atrás do que estão a ver? Podem desenhar um olho nessa parte do corpo com tintas ou 

lápis apropriados, ou utilizar uma lanterna para representar o olho. Com que partes do 

corpo gostam de olhar? São descobertas coisas novas?  

_Pontos de vista (breve descrição)  

Partindo do princípio de que o espectáculo aborda as diferentes perspectivas com as quais 

podemos observar o mundo, propomos que olhemos para o mundo de diferentes lugares:  

Sugere-se que o grupo seja dividido, e que uma parte observe a partir do chão, outra a 

partir de uma cadeira (podem subir para a mesma), outra em cima da mesa (adaptar ao 

espaço físico, interior ou exterior, em questão). Experimentar também diferentes direcções 

de olhar: Como olhar de costas? E de lado? E de cabeça para baixo? Se cada pessoa estiver 

no seu espaço pode fazer experimentações individualmente e ao seu ritmo, relacionando-

se com o espaço onde estiver.  

_Desenhar com o corpo todo (breve descrição)  

Sobre papel de cenário, ou no exterior com giz no chão, utilizar partes do corpo como 

unidade de medida para desenhar. Que formas surgem? Que desenhos são potenciados? 

Que movimentos e vestígios surgem para chegar à circularidade e às linhas retas?   

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

a realização das atividades propostas: 

- Canetas de feltro e outros riscadores (lápis cera ou pastel de óleo), 

- Papel de cenário ou folhas unidas com fita-cola de papel,  

- Lanterna (opcional) 

- Roupa confortável.  

limite máximo de participantes: ilimitado (online) 

 


