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Só a arte é didática.

Sofia de Mello Breyner Andersen
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O piquenique de D. Porca
educação para a saúde – alimentação

Criação: Isabel Fernandes Pinto.

Interpretação: Isabel Fernandes Pinto e Maria João Mata.

Adaptação dramatúrgica e encenação: Isabel Fernandes Pinto e Maria João Mata.

Figurinos, adereços e estrutura cénica: Tucha Martins, Victor Valente, Isabel Fernandes Pinto e 

Maria João Mata.

Sinopse: Dona Porca convida os animais da quinta para um piquenique de estalo. Sem estalada

mas com coisas muito estaladiças à mistura, Dona Porca oferece do bom e do melhor aos seus 

convidados. Entre lavar as mãos e escovar os dentes, muitos cheiros, sabores e cores irão ser 

descobertos. Dona Porca, contra todas as expectativas, vai mostrar aos outros animais que 

comer pode ser divertido, saudável e saboroso. Ainda bem que temos que comer!

Objectivos pedagógicos: Introduzir e trabalhar a Roda dos Alimentos, sensibilizar a criança para

a variedade dos nutrientes e a diversidade de funções que exercem no organismo, incutir 

hábitos de higiene e de cuidados dentários, promover uma boa relação com o acto de comer.

Idade mínima aconselhada: 3 anos.

Lotação aconselhada: 50 alunos (escolas); 100 alunos (pequenos auditórios).

Espaço: É necessário um espaço de cena de aproximadamente 4mX6m.

Está disponível um DVD para visualização integral do espectáculo.
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O piquenique de Dona Porca, apresentação em Barcelos, 2009.
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Contos com contas
matemática + língua portuguesa

Sinopse: Contos com contas é uma peça de teatro interactiva baseada na exploração de 

aprendizagens matemáticas em contos tradicionais portugueses escolhidos e adaptados de 

acordo com objectivos pedagógicos. Vocacionada para o público infantil do primeiro e 

segundo ciclos do ensino básico, este trabalho decorre da convicção de que o teatro e a 

cultura popular constituem instrumentos significativos de aprendizagem já validados pela 

tradição e a experiência. 

A peça é apresentada em estreita interactividade com as crianças da assistência, onde as 

mesmas são envolvidas na interpretação de algumas personagens do jogo teatral e, 

resolvendo problemas matemáticos, fazem a história avançar.

Dramaturgia e espaço cénico: Isabel Fernandes Pinto

Interpretação: Isabel Fernandes Pinto e Maria João Mata.

Figurinos e adereços: Ana Abelha.

Estrutura cénica: Manuel Grave.

Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos.

Revisão pedagógica e produção de materiais didácticos: Dárida Maria Fernandes (professora 

adjunta da ESE-IPP)

Idade mínima aconselhada: 6 anos. Lotação aconselhada: 50 alunos

Espaço: É necessário um espaço de cena de 4mX6m e duas bancadas laterais para 

dispor o público.

Está disponível um DVD para visualização integral do espectáculo.
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Nesta peça de teatro o imaginário e a representação surgem como envolventes ricos para as
aprendizagens matemáticas em contexto, onde o “make sense” ganha um significado especial
para a criança. Nesta interacção comunicacional, a atenção cresce gradualmente ao longo da
peça e a compreensão do enredo provoca o uso da linguagem e do conhecimento matemático
de forma útil e contextualizada. 
A  criança  pertence  a  um  imaginário  que  a  envolve  numa  busca  constante  de  respostas
matemáticas certas que servem de motor à continuidade da peça, sentindo-se a criança um
actor vivo na construção do seu próprio conhecimento matemático.

Dárida Maria Fernandes, professora adjunta da ESE/IPP

 

  

  

Contos com contas no Projecto Divertir com o saber, em Vila Nova de Gaia e numa EB1 do concelho da Maia.

O Primeiro de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2007.

http://faunas.no.sapo.pt 7

http://faunas.no.sapo.pt/


Dividir para reinar
educação ambiental

Apresentação: Uma peça de contadoras de histórias que brincam com esfregonas, 

copos de iogurte, toucas de banho e outros objectos insólitos para criarem um reino 

pronto a ser habitado pelos alunos de uma escola, os visitantes de um teatro ou outros

passageiros de possíveis espaços teatrais. Contam-se e cantam-se as regras da 

ecologia, enquanto se constrói a metáfora de um país onde a preguiça e a 

inconsciência reinam. 

Autoria: Isabel Fernandes Pinto

Interpretação, adereços e espaço cénico: Isabel Fernandes Pinto e Maria Mata

Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos

Figurino: Tucha Martins

Sinopse: Era uma vez um rei que não sabia reinar. Ele só sabia que não sabia de nada. 

O Primeiro-Ministro bem tentava que ele tomasse alguma decisão, mas o rei… nada. 

Só sabia pensar. E, de tanto reflectir no seu trono, a cabeça inchava-lhe, o que fazia 

com que estivesse sempre a mudar de coroa, em frente ao seu espelho real. Naquele 

reino estagnado, só os fazedores de coroas lucravam. A inércia do soberano era 

agravada pela crise agrícola que se fazia sentir, pelo que não era produzido alimento 

algum naquela terra. Toda a população se alimentava dos produtos guardados na 

grande despensa real, que tinha sido construída pelo avô do rei exactamente para 

aquele fim: alimentar os súbditos durante os anos de crise. Esses alimentos estavam 

cuidadosamente embalados e os súbditos, esfomeados, comiam e deitavam o resto 

para o lixo. Ou seja, por aí. Porque aquele rei pensador nem sequer tinha ditado uma 

lei para a acção de recolha do lixo. Mas não se poderia viver eternamente naquela 

situação. O Primeiro-Ministro, súbdito fiel que sabia servir o seu povo, assistia à 
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preguiça do soberano e, sub-repticiamente, tentava mudar o estado de coisas, tarefa 

árdua. Foi necessário chamar o Sábio Que-Tudo-Sabe-Apesar-de-Ter-Dúvidas  para 

convencer o soberano da necessidade imperativa de agir. Começando por separar o 

lixo que estava espalhado por todo o país, foi possível organizá-lo, transformá-lo em 

coisas úteis e recuperar a economia nacional. Então, finalmente iluminado por 

vontade e coragem, o rei agiu. Aquele soberano, que nunca ninguém vira fora das 

fronteiras do seu palácio real, desceu à rua para trabalhar com o seu povo.

Idade mínima aconselhada: 6 anos Duração: 45 minutos

Lotação aconselhada: 50 alunos (espaços escolares), 100 alunos (pequenos auditórios)

http://faunas.no.sapo.pt 9

http://faunas.no.sapo.pt/


Heróis pequeninos
educação ambiental

Apresentação: Este é um espectáculo de contador de histórias e manipulação de objectos 

concebido especialmente para levar a espaços escolares e pequenos auditórios. 

Autoria, interpretação, adereços e espaço cénico: Isabel Fernandes Pinto

Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos

Figurino: Tucha Martins

Sinopse: Era uma vez uma casa muito grande, muito grande, muito grande onde moravam 

cinco animais pequeninos, pequeninos, pequeninos: o pássaro, a aranha, a mosca, o rato e o 

sapo. Os cinco animais gostavam muito daquela casa grande e bonita, bonita, bonita. Um dia, 

foi para lá viver o Senhor Desperdício Bota-Fora, um homem que vestia sempre um fato 

cinzento muito feio, muito feio, muito feio e costumava dizer “Não me interessa, não quero 

saber”. O Senhor Desperdício Bota-Fora também gostava de erguer o dedo indicador para 

exprimir os seus caprichos: “Apetece-me deitar abaixo esta árvore!”; “Apetece-me tomar um 

banho de imersão!”; “Apetece-me deixar a luz acesa!”; “Apetece-me deitar o lixo fora todo 

junto!”; “Apetece-me despejar o tubo das águas sujas da minha casa no ribeiro!”. Os cinco 

animais que lá moravam, vendo a sua casa bonita ameaçada, puseram-se logo em acção. O 

pássaro defendeu a árvore, a aranha fez uma teia na banheira para que o senhor fosse tomar 

banho no chuveiro, a mosca azucrinou a cabeça do senhor para que ele não saísse sem 

desligar a luz, o sapo arrumou o lixo nos vários compartimentos da sua casa asseada e o sapo 

fez do chapéu do senhor um filtro para limpar as águas sujas e despoluir o ribeiro. Assim, a 

casa grande continuou bonita, bonita, bonita, por causa dos feitos heróicos desses animais 

pequeninos, cinco como os dedos das nossas mãos.

Idade mínima aconselhada: 3 anos Duração: 45 minutos

Lotação aconselhada: 50 alunos (espaços escolares), 100 alunos (pequenos auditórios)

Espaço: É necessário um espaço de cena de aproximadamente 4mX6m.
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Apresentação no JI de S. Domingod, Argoncilhe, 2010
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Fiandeira | olhos nos dedos | lã lã lã
estudo do meio – o ciclo da lã

Sinopse:  Entre nuvens e orvalho, geme a guitarra e dançam os montes. Como a saia

que a contadora veste, “Fiandeira | olhos nos dedos | lã lã lã" é uma  peça de várias

camadas,  que  parte  da  pesquisa  sobre  o  ciclo  da  lã  para  criar  um universo  onde

ovelhas balem canções líricas e marchas de anos  malucos e um abocanhador lobo é

atazanado de ressonâncias  sonoras enquanto Cegueta e Zarolho observam. Entre a

Ovelha-especial-que-andava-apenas-em-duas-patas,  o Homem-que-sorri-de-tesoura-

aberta e a Senhora-de-olhos-nos-dedos, uma  ovelha friorenta aprende a dar o velo

que tem.

Texto: Isabel Fernandes Pinto

Composição musical: Joaquim Pavão

Encenação: Andrea Gabilondo e Isabel Fernandes Pinto

Interpretação: Isabel Fernandes Pinto (atriz) e Joaquim Pavão (guitarrista)

Desenho de movimento: Andrea Gabilondo

Execução técnica do dispositivo cénico: Américo Castanheira (Tudo Faço)

Mobiliário cénico: José Pinto

Ilustração: Hugo Palmares

Colaboradores: Maria Mata, Robert Glassburner, Luís Ribeiro, Lu, Victor Valente, Jorge 

Palinhos, Maria Teresa Silva, Filipe Melo.

Pesquisa: Paula Fernandes, do Museu dos Lanifícios, Covilhã, Guida Fonseca, Helena 

Cardoso, Capuchinhas, de Campo Benfeito, D. Josefa, de Rossão, D. Gabriela, de Campo 

Benfeito.

Co-produção: Projecto Faunas / La Marmita
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Parceiros: Albergarte – Lagar com tempo, Art’imagem, Panmixia, Montelab.

Apoios: Antena 2, Centro Nacional de Cultura, Museu dos Lanifícios, Museu Soares dos 

Reis, RTV, Ovelha Negra – Loja de Tricot Portuense.

Actividades: Apresentação da peça de teatro, conversa posterior com as crianças.

Idade mínima aconselhada: 4 anos. Duração: 50 minutos.

Lotação máxima: 60 alunos (para escolas) ou 100 alunos (para pequenos auditórios).

 

  

© Marta Ferreira – Centro Nacional de Cultura
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A história do pescador que deixou o coração atrás da

porta e dos peixes que choveram

inspirado nos depoimentos e na partilha de conhecimentos de João Faustino, pescador da Praia da 

Aguda.

estudo do meio – pesca, biologia marinha

Sinopse:  Este  é  um espectáculo  de palavra,  movimento  e canto,  onde a história  é

narrada de dentro de uma caixa que se transforma, onde mãos, pés, cabelos, braços,

cotovelos falam e dançam, enquanto uma voz etérea, longínqua mas presente, chora e

exalta a saga do homem que vai para o mar.

Era uma vez um homem que não tinha dinheiro nem trabalho, ele tinha apenas uma

companheira  e  cinco  filhos.  Um dia,  o  homem olhou para  o  mar  e  os  seus  olhos

encheram-se de lágrimas. Uma onda veio buscá-las e disse-lhe: “Os fundos do mar

estão cheios de peixe, o grande mar irá dar-tos, para alimentares os teus filhos. Em

troca, a tua companheira virá dar-me as suas lágrimas, sempre que fores ao mar.”

Assim começa a  saga  do homem que aprende a pescar.  Ele  constrói  um peixe  de

madeira, faz uma asa de pano, cria duas barbatanas de pau e vai pescar. Conhece uma

raia, um tamboril e um linguado que jogam cartas, um cardume de sardinhas beatas,

um tamboril ensonado e uma tremelga eléctrica. É julgado pelo rei polvo e ajudado

pela gaivota que, do alto dos céus, tudo vê.

Texto: Isabel Fernandes Pinto
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Co-encenação: Andrea Gabilondo, Isabel Fernandes Pinto e Maria Mata

Interpretação: Isabel Fernandes Pinto ou Maria Mata

Composição musical: Joaquim Pavão

Execução técnica do dispositivo cénico: Américo Castanheira (Tudo Faço)

Ilustração: Hugo Palmares

Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos

Co-produção: Projecto Faunas / La Marmita

Agradecimentos: Lu, Paulo Chong Santos, Robert Glassburner, Romi Soares, Tilike 

Coelho.. Agradecimento muito especial: João Faustino.

Actividades: Apresentação da peça de teatro, conversa com os alunos e jogos de 

expressão dramática.

Idade mínima aconselhada: 6 anos. Duração: 50 minutos.

Lotação máxima: 60 alunos (para escolas) ou 100 alunos (para pequenos auditórios).

Espaço: É necessário um espaço de cena mínimo de 4mX4m, fundo de cenário preto e 

espaço na audiência que permita uma boa visibilidade e audição a toda a assistência.

Está disponível um DVD para visualização integral do espectáculo.

Poderá ainda visualizar um excerto aqui: http://www.youtube.com/watch?

v=taGw6i5w4z8
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Casa das Histórias, Cascais, 2014 | © João Lima | Joaquim Pavão 
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Minérios
estudo do meio – actividade de extracção mineira

Sinopse: Mineiro é uma peça de contador de histórias com vídeo e música original. Trata-se de

um espectáculo que constrói  uma hiper-realidade. O público será envolvido numa estrutura

evocativa  do espaço da  mina,  onde o céu  que nos  cobre  é  a  terra  que pisamos.  Será  nas

superfícies  dessa  estrutura  rugosa  e  imperfeita  que  tudo  acontecerá.  A  narração  e  a

plasticidade  coreográfica  serão  combinadas  com  imagens  vídeo  projectadas  e  outros

acontecimentos que dilatam a experiência  sensorial  de quem assiste. A composição musical

será  assente  num  quarteto  de  soprano,  concertina,  guitarra  clássica  e  contrabaixo,

estabelecendo diálogos com percussões de materiais variados e explorações vocálicas.

A dramaturgia de Mineiro é construída a partir da pesquisa em minas portuguesas e da partilha

de conhecimentos e vivências de mineiros e suas famílias. Viajamos desde as minas romanas de

Serra  Justa,  onde  o  ouro  deu  nome  ao  rio;  até  às  minas  da  Borralha,  palco  de  disputas

internacionais  em  busca  do  volfrâmio;  passando  por  S.  Domingos,  precioso  testemunho

industrial

Texto e interpretação: Isabel Fernandes Pinto

Composição musical e video: Joaquim Pavão

Encenação: Isabel Fernandes Pinto

Apoio vocal: Mónica Pais

Dispositivo cénico: Américo Castanheira (Tudo Faço)

Parceiros na pesquisa: Roteiro de Minas, Fundação Serrão Martins, Centro de Ciência 

Viva do Lousal, Museu do Ferro de Torre de Moncorvo, Minas da Panasqueira, Casa da 

Malta de São Pedro da Cova, Câmara Municipal de Paredes – Minas de Castromil.
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Produção: Projeto Faunas – Associação Cultural Fugir do Medo

Parceiros: La Marmita, Albergarte – Lagar com tempo, Montelab.

Apoios: Direção Regional de Cultural do Norte, Roteiro de Minas, Antena 2, Centro 

Nacional de Cultura, RTV.

Idade mínima aconselhada: 6 anos. Duração: 45 minutos. Lotação máxima: 30 alunos

Teatro Municipal de Vila Real, 2013
Centro Cultural Raiano, Idanha-a-nova, 2014 

© Joaquim Pavão 
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Oficina de expressão dramática 
para Pais, Educadores e Professores

“A expressividade da pessoa humana implica o corpo como condição da tradução dessa expressividade; 
implica o enquadramento ambiental como possibilidade de diálogo existencial na personalidade 
estruturada e amadurecida e na personalidade em estruturação e amadurecimento progressivo (…)”

Miranda Santos, Á. (1972). Expressividade e Personalidade. Um século de Psicologia. Coimbra: Atlântida Editora, pp. 314-315.

Objectivo geral: 
- Apreender ferramentas e mecanismos úteis para a comunicação em público.

Objectivos específicos: 
- Conhecer jogos teatrais de utilidade pedagógica;
- Compreender a importância da consciência pessoal, na disponibilidade mental e física;
- Perceber a comunicação não verbal quotidiana;
- Activar uma respiração saudável e os mecanismos de produção vocal;
- Trabalhar a confiança, o espírito de equipa e a capacidade de escuta, partindo do 
relacionamento interpessoal;
- Desenvolver a expressividade física e vocal.

Competências e conceitos abordados*: 
- Consciência corporal;
- Concentração, relaxamento e disponibilidade;
- Respiração abdominal, intercostal e torácica;
- Produção vocal saudável: colocação da voz e abertura dos ressoadores;
- Dinâmicas de movimento;
- Percepção espacial e preenchimento de espaço;
- Acção/reacção e contracena;
- Improvisação;
- Criação de personagens;
- Construção de enredos;
- Jogos dramáticos.

*Alguns conteúdos poderão ser reforçados mediante o pedido expresso da entidade de acolhimento.

Horário: a definir com a instituição.
Espaço e material necessário: Sala ampla e fechada com o mínimo de 12m2 livres, com

colchões ou mantas e aparelhagem sonora. Os participantes devem vestir fato de
treino ou outra roupa prática.

Número de participantes por turma: mínimo: 6 |máximo: 16.
Formadoras: Maria Mata e/ou Isabel Fernandes Pinto.

Poderá  haver  uma  aula  experimental  aberta  aos  interessados.  Contacte-nos  para
agendar uma aula experimental (no caso de oficina prolongada) e solicitar orçamento.
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CONTACTOS

E-mail: projeto.faunas@sapo.pt 

Telefone: 966714399 | 960412704

Site: 

http://faunas.no.sapo.pt 

https://www.facebook.com/Projeto-Faunas-284436651570301/

Canal para a visualização de vídeos de pesquisa e teasers:

http://vimeo.com/channels/projetofaunas
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