ano letivo 2016/17 | propostas para o jardim de infância

http://faunas.no.sapo.pt

3

Só a arte é didática.
Sofia de Mello Breyner
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ÍNDICE espectáculos disponíveis para o ano lectivo 2014/15
1. Espetáculos de TEATRO PORTÁTIL – peças para JI (>3anos)

O melro e a pomba amarela educação para os afetos
Heróis pequeninos educação ambiental
Os quatro medos do ouriço-cacheiro conhecimento do
mundo – as estações do ano
O piquenique de D. Porca educação para a saúde –
alimentação
Fiandeira | olhos nos dedos | lã lã lã conhecimento do
mundo – o ciclo da lã
1. Oficinas de Expressão Dramática para Educadores, Professores e Pais
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O melro e a pomba amarela
educação para os afetos

Criação e interpretação: Isabel Fernandes Pinto.
Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos.
Apoio musical: Rui Bessa
Figurinos e adereços: Ermelinda Martins.
Sinopse: Um melro, a voar, dá pela voz de uma pomba presa numa gaiola fechada. Encanta-se
e aproxima-se dela, pousando no parapeito de uma janela próxima. Ao pousar, um fio sai da
gaiola e vem amarrar-se à pata do melro. Que fará este melro livre que assim se vê
prisioneiro?
Actividades:
1 – Espectáculo de contador de histórias;
2 – Representação da história em conjunto com as crianças da assistência.
Objectivos pedagógicos: Desenvolver a compreensão através da narração e da teatralização;
estimular a participação da criança, como sujeito activo na realidade imaginada; promover o
gosto pelo conto e a poesia.
Condições necessárias: Espaço livre de cena 4m X 5m (mínimo); boas condições acústicas, ao
abrigo de interferências ruidosas.
Idade mínima aconselhada: 3 anos. Lotação aconselhada: 50 crianças. Duração: 45 minutos.
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O melro e a pomba amarela na Loja FNAC Gaiashopping e na EB1 de Arroteia.

http://faunas.no.sapo.pt

7

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 crianças (espaços escolares), 100 crianças (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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Os quatro medos do ouriço-cacheiro
conhecimento do mundo – estações do ano
Criação e interpretação: Isabel Fernandes Pinto.
Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos.
Figurinos e adereços: Ana Abelha
Sinopse: Joãozinho, um menino obediente e bem-educado, encontra um ouriço-cacheiro malhumorado que lhe espeta quatro espinhos mágicos. Ao arrancar os espinhos, João vence os
medos das quatro estações e descobre um segredo… Afinal, quem era o ouriço-cacheiro?
Actividades: Peça de contador de histórias com oficina de expressão dramática integrada.
Apresentação e representação da história conjuntamente com as crianças, com jogos
dramáticos interactivos.
Objectivos pedagógicos: Incutir valores de solidariedade e cidadania, sensibilizar a criança para
o ambiente natural que a rodeia, abordar o medo como um obstáculo a ultrapassar; estimular
a participação activa da criança na realidade imaginada; promover o gosto pelo conto e pela
poesia.
Condições necessárias: Espaço livre de cena 4m X 5m (mínimo); boas condições acústicas, ao
abrigo de interferências ruidosas.
Idade mínima aconselhada: 3 anos. Lotação aconselhada: 60 crianças. Duração: 45 minutos.
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Os quatro medos do ouriço-cacheiro, apresentação na Livraria Entrelinhas, em 2007.
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O piquenique de D. Porca
educação para a saúde – alimentação
Criação: Isabel Fernandes Pinto.
Interpretação: Isabel Fernandes Pinto e Sofia lemos
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 crianças (escolas); 100 crianças (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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Fiandeira | olhos nos dedos | lã lã lã
conhecimento do mundo – 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-tesouraaberta 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
http://faunas.no.sapo.pt
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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 crianças (para escolas) ou 100 crianças (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 12m 2 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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