- OFICINAS DE TEATRO -

OFICINAS JUNIOR
A AtrapalhArte é uma Companhia especializada em Teatro
Pedagógico, baseando as peças em obras recomendadas pelo Plano
Nacional de Leitura e integrantes das metas curriculares dos
diferentes graus de ensino básico e secundário. Levamos o teatro à
escola com o intuito de auxiliar professores e alunos na análise das
obras, fomentando hábitos de leitura nos mais novos, e permitindo
o acesso ao Teatro a públicos que de outra forma não o teriam.
Complementando o trabalho dos elencos, as Oficinas de Teatro
AtrapalhArte
pretendem
promover
o
desenvolvimento
artístico-criativo das crianças, trabalhando a coordenação motora, a
atenção, a memória e o conhecimento de si e dos outros, através
do jogo e de atividades diversas, de forma envolvente e
participativa. Servem-se do Teatro para auxiliar o desenvolvimento
global, despertar o gosto pela leitura, promover a socialização e,
principalmente, melhorar a aprendizagem dos conteúdos propostos
pelas metas curriculares.

A pensar nos pequenos em idade escolar, desenvolvemos as Oficinas JUNIOR, com conteúdos criados especificamente para a
faixa etária dos 6 aos 12 anos. Estas Oficinas estão divididas em três módulos complementares, que poderão ser feitos
individualmente ou em conjunto. Seguem mais informações acerca de cada uma delas:

MÓDULO I - “AFINAL NÃO ESTOU SOZINHO”
Esta Oficina promove noções básicas do que é ser ator. Através de jogos dramáticos, explora o “EU” e o “COLETIVO”,
desenvolvendo a postura individual e inserida num grupo.

MÓDULO II - “ESTOU A CONTAR COM SONS!”
A partir de um conto previamente selecionado, esta Oficina incentiva a criação de uma banda sonora, com voz e
materiais disponíveis em sala de aula. Desenvolve a criatividade, o sentido estético e rítmico e a capacidade de
improviso cénico.

MÓDULO III - “ESTOU-TE A VER EM CENA”
A partir do conto trabalhado no módulo anterior, vão ser distribuídas as personagens a criar e apresentar,
desenvolvendo a exploração de várias características da mesma e a capacidade de tomar decisões.

Cada oficina tem a duração aproximada de 90 minutos, a ser dinamizada com grupos de 10 a 15 crianças, diretamente nas
instalações da escola ou CATL (ou outro local pretendido). Para grupos com número de crianças superior, disponibilizaremos
formadores adicionais.
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