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OBJETIVOS GERAIS

- 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 o desenvolvimento da população escolar;

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

OBJETIVOS ESPEGíFICOS

Comemorar o Dia Mundial da Voz - 16 de abril de 2021

ATIVIDADES

comemorado anualmente a 16 de abril, tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação
que neste dia (assim como em todos os outros dias), nós educadores, sensibilizemos os nossos alunos que a Voz necessita ser cuidada e

O Dia Mundialda Voz
da Voz. E fundamental
exercitada para obtermos e mantermos uma saúde e higiene vocal equilibrada. Para tal, são propostas algumas atividades destinadas aos alunos dos diferentes níveis
de ensino.

Estará disponível para visualização a partir das 08:00h do dia 16 de abril, na página do Facebook (dseducacaoartistica) e no site da DSEA

(https://reqionalizacao-educacaoartistica.madeira.qov.pt/index.html?fbclid=lwAR25oKVGNViMhGQRw-RvJbqrssXYJ3ZPlk2rO0KEcMYRoJldinPYqiHtl2wl

Baseado nos conteúdos abordados no workshop, os alunos do ensino básico e secundário da RAM, podem responder a um breve questionário. Caso tenham

pontuação máxima ficam automaticamente habilitados para um sorteio onde podem ganhar alguns prémios.

(O link deste questionário estará disponível a partir do dia 16 até 23 de abril na página do Facebook e site da DSEA)
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De forma a ser trabalhada em contexto de sala de aula, serão antecipadamente disponibilizados no site da DSEA recursos de apoio a esta atividade.

No dia 16 de abril será publicado na página de Facebook um vídeo deste tema interpretado pelos alunos da EB1/PE do Caniço sob orientação da docente

Lucília Alves.

De forma a ser trabalhada em contexto de sala de aula, serão antecipadamente disponibilizados no site da DSEA recursos pedagógicos de apoio a esta

atividade.

No dia í6 de abril será publicado na página de Facebook um vídeo deste tema, interpretado pelos alunos da EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, sob

orientação da docente Benvinda Gonçalves.

Em contexto de sala de aula ou extra-aula, poderão ser abordados alguns conteúdos de forma divertida, tais como: som agudo, médio e grave; movimento

sonoro ascendente, descendente e oscilatório; vozes masculinas e femininas, melodia e harmonia.

Link: https://e.colarts/JYoVoU5sK8GTsfPag
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