
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (DSEA) 
Eventos Regionais  

 

FR-71/Rev.1/03-2020 

 
jt 

DADOS GERAIS 

Evento: Comemoração Dia Mundial do Teatro Coordenador MA: Henriqueta Teixeira 

Data realização: 22 a 27 de março de 2021 Ano letivo: 2020/2021 Local: Escolas do Ensino Básico e secundário da RAM 
 

OBJETIVO GERAL 

(Comum a todos os eventos)  

- Assinalar os dias comemorativos alusivos às diferentes formas de expressão artística (música, dança, teatro); 

- Fomentar a participação de alunos das escolas da RAM em eventos locais e regionais; 

- Promover atividades artísticas que contribuam para a vivência artística; 

- Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Comemorar o Dia Mundial do Teatro celebrado a 27 de março.  

OPERACIONALIZAÇÃO 

Entre os dias 22 e 27 de março de 2021, será feita a divulgação nas redes socias da DRE/DSEA de diversas dinâmicas da modalidade artística de Expressão 

Dramática/Teatro desenvolvidas nas escolas do ensino básico e secundário da RAM, previamente gravadas em formato audiovisual.  

Requisitos de participação: 

• Inscrições através do preenchimento do formulário de intenção de participação entre os dias 08/02/2021 a 12/02/2021 – LINK FORMULÁRIO  

• Número limite de inscrições: 20 (15 para o 1º CEB; e 5 para 2.º e 3.º CEB/S); 

• O critério de seleção: Ordem de inscrição; 

• O número de alunos participantes: Critério do professor; 

• Duração de cada apresentação: Máximo 3 minutos; 

• Autorização da divulgação nas redes sociais: Responsabilidade do professor participante; 

• As gravações: 

         Opção 1: O professor responsável faz a gravação e envia-a para a coordenadora da Modalidade, Henriqueta Teixeira – 

(henriquetateixeiradsea@gmail.com) até ao dia 05 de março. Caso se considere a necessidade de regravação, esta será agendada para a semana seguinte, 

e será feita por uma equipa de captação áudio/vídeo. 

                    Opção 2: Gravação por uma equipa da DRE, em articulação com o professor responsável; 

Nota: A coordenadora da modalidade artística de Expressão Dramática/Teatro, fará o acompanhamento pedagógico antes das gravações. 

https://forms.gle/GZdPEdn9mjhsk6zd9
mailto:henriquetateixeiradsea@gmail.com
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ATIVIDADES 

De entre as várias técnicas inerentes à Modalidade Artística de Expressão Dramática/Teatro, sugerimos: 

• Declamação 

• Leitura encenada 

• Expressão corporal 

• Mímica 

• Sombras chinesas 

• Sombras corporais 

• Fantoches 

• Marionetas 

• Peça de teatro – sketch 
 

CMA/CRAA: Ricardo Correia Data: 03/02/2021 

 


