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Só a arte é didática.

Sofia de Mello Breyner



ÍNDICE espectáculos disponíveis para o ano lectivo 2014/15

1. Espetáculos de TEATRO PORTÁTIL – peças para 2º ciclo

 Fábulas de cordel PORTUGUÊS – poesia narrativa | 

EDUCAÇÃO CÍVICA

 Histórias de Animais para Outros que Tais + Um Cordel 

Natalício PORTUGUÊS – poesia narrativa | EDUCAÇÃO CÍVICA

 O Pirata Versejador PORTUGUÊS – poesia

 Minérios HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL | CIÊNCIAS 

DA NATUREZA – extracção mineira

 A história do pescador que deixou o coração atrás da porta e 

dos peixes que choveram HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL |

CIÊNCIAS DA NATUREZA – pesca e fauna marinha

 Fiandeira | olhos nos dedos | lã lã lã HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

DE PORTUGAL | CIÊNCIAS DA NATUREZA – ciclo da lã

2. Oficinas de Expressão Dramática para Educadores, Professores e Pais
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Fábulas de cordel

PORTUGUÊS – poema narrativo | EDUCAÇÃO CÍVICA

Autoria e interpretação: Isabel Fernandes Pinto.

Sinopse: Quatro histórias de animais que, além de racionais, são também emocionais. Animais 

que amam, que odeiam, que descobrem, que deprimem, que desejam, que andam para a 

frente e para trás, bulindo interminavelmente. Quatro animais que se evadem de si próprios, 

ultrapassam a vida e a morte e vêm dar aos outros o que julgam ter encontrado. Um peixe 

solitário vive num aquário, preterido pela sociedade e sonhando em conhecer o mar, ao qual 

ele vai chegar por um percurso sinuoso… Um galinheiro é transformado num aviário, mas os 

pintos revoltam-se… Uma vaca que produz leite achocolatado para uma fábrica de bolos é 

despedida quando se descobre que o chocolate provoca alergia, mas ela não se fica…Um 

elefante abandonado pela sua manada crê que poderá conseguir que os outros voltem a 

gostar dele se ficar mais elegante, o que não será bem verdade… Moralistas ou subversivas, as 

suas histórias são um alimento psíquico de forte valor nutritivo.

Actividades propostas para sala de aula: Apresentação de duas das histórias, à escolha, 

acompanhada de ambiência musical com instrumentos musicais construídos a partir da 

reutilização de materiais; introdução à Literatura de Cordel; debate acerca do conteúdo das 

histórias.

Idade mínima aconselhada: 8 anos. Duração: 45 minutos. 

 
Fábulas de Cordel no Artividade, Porto



Histórias de Animais para Outros que Tais 

+ Um Cordel Natalício 

PORTUGUÊS – poesia narrativa | EDUCAÇÃO CÍVICA

Autoria e interpretação: Isabel Fernandes Pinto.

Sinopse: Quatro histórias de animais que, além de racionais, são também emocionais. Animais 

que amam, que odeiam, que descobrem, que deprimem, que desejam, que andam para a 

frente e para trás, bulindo interminavelmente. Quatro animais que se evadem de si próprios, 

ultrapassam a vida e a morte e vêm dar aos outros o que julgam ter encontrado. Um peixe 

solitário vive num aquário, preterido pela sociedade e sonhando em conhecer o mar, ao qual 

ele vai chegar por um percurso sinuoso… Um galinheiro é transformado num aviário, mas os 

pintos revoltam-se… Uma vaca que produz leite achocolatado para uma fábrica de bolos é 

despedida quando se descobre que o chocolate provoca alergia, mas ela não se fica…Um 

elefante abandonado pela sua manada crê que poderá conseguir que os outros voltem a 

gostar dele se ficar mais elegante, o que não será bem verdade… E, finalmente, três Reis 

Magros seguem uma estrela até à pomba branca que sobrevive com pacemaker. Moralistas ou

subversivas, as suas histórias são um alimento psíquico de forte valor nutritivo.

Actividades propostas para sala de aula: Apresentação de duas das histórias, à escolha, 

acompanhada de ambiência musical com instrumentos musicais construídos a partir da 

reutilização de materiais; introdução à Literatura de Cordel; debate acerca do conteúdo das 

histórias.

Idade mínima aconselhada: 8 anos. Duração: 60 minutos. 

http://faunas.no.sapo.pt 5

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


A PAL PEI DEN TRO DO PEITO

NÃO A CHEI MEU CO RA ÇÃO

DE RE PEN TE ME LEM BREI

QUE ES TA VA NA TUA MÃO

O Pirata Versejador

PORTUGUÊS - poesia

Criação e interpretação: Isabel Fernandes Pinto

Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos.

Sinopse: O Pirata Versejador toma de assalto a ilha da escola! Na sua ganância de riqueza fácil, 

procura determinantemente o mapa de um alegado tesouro que ele ouvira dizer que, se 

calhar e muito provavelmente… estaria escondido algures pela ilha. Nas brechas da sua 

crueldade, aparece por vezes um coração sensível que gosta acima de tudo de poesia. De tão 

sério, torna-se ridículo, de tão mau, torna-se frágil, de tão perseverante, torna-se esquivo. 

Afinal, o pirata maldoso é um rapaz, também, com dias bons e maus. Será que vai encontrar 

ajuda para descobrir o seu tesouro?

Actividades: Sessão de Poesincar: apresentação de vários poemas de autores portugueses num

contexto de actividades dramáticas interactivas com as crianças da assistência.

Objectivos pedagógicos: Incutir o gosto pela poesia; introduzir o estudo de alguns poetas 

portugueses, lançar estratégias teatrais de abordagem ao texto poético; trabalhar a 

musicalidade das palavras; explorar o universo imaginário do texto; estimular a criança à 

leitura e à escrita criativa.

Condições necessárias: Espaço livre de cena 4m X 5m (mínimo); boas condições acústicas, ao 

abrigo de interferências ruidosas.

Lotação máxima aconselhada: 60 alunos

Idade mínima aconselhada: 8 anos. Duração: 45 minutos.



Minérios
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL | CIÊNCIAS DA NATUREZA – 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.

Produção: Projecto Faunas
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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 



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.

HISTÓRIA E  GEOGRAFIA DE PORTUGAL |  CIÊNCIAS  DA NATUREZA –  pesca  e  fauna
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

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



Casa das Histórias, Cascais, 2014 | © João Lima | Joaquim Pavão 
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Fiandeira | olhos nos dedos | lã lã lã
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL | CIÊNCIAS DA NATUREZA – 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



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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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.



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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