
 

 05 SET 
ESPAÇO OFICINA FORMADOR LIMITE ÁREA OBSERVAÇÕES 

SALA 01      

SALA 03 ‘Escrita criativa’ Carolina Caldeira max. 25 
participantes 

Línguas | Escrita 
criativa  

SALA 04 ‘Produção audiovisual de um 
videoclip musical’ 

Fernando Alves e 
Rui Duque 

max. 25 
participantes 

Animação | Multimédia | 
Videoclip | Vídeo | Som 

 

SALA 05 

‘Aplicação de conceitos 
fundamentais de composição 

extemporânea (improvisação), 
nos domínios artísticos da 

música erudita ocidental e jazz 
na sala de instrumento através 
da forma ‘tema e variações’’ 

Manuel Andrade 
max. 25 

participantes 

Música | Educação 
musical | Improvisação | 

“Mind the gap” | 
Interdisciplinaridade  

Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem os seus instrumentos musicais 

SALA 06 
‘Metodologia e prática no 

domínio da expressão musical - 
dos 5 aos 8 anos de idade’ 

Virgílio Caseiro max. 25 
participantes 

Música | Educação 
musical  

SALA 116 ‘Atividades com plástico 
prensado’ 

Miguel Carvalho, 
Ricardo Lapa, 
Susana Silva e 
Teresa Gouveia 

max. 25 
participantes 

Expressão Plástica | 
Artes Plásticas  

SALA 117 ‘Modalidade artística de 
expressão dramática/teatro’ Diana Pita max. 25 

participantes 
Expressão Dramática | 

Teatro 
Solicita-se aos formandos inscritos que 

levem roupa confortável 

GINÁSIO ‘Modalidade artística de 
dança: educar pela dança’ 

Carla Rodrigues max. 25 
participantes 

Dança Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem roupa confortável/desportiva 

 

 



 

 06 SET 
ESPAÇO OFICINA FORMADOR LIMITE ÁREA OBSERVAÇÕES 

SALA 01 
‘Do midi ao playback 

instrumental - Studio One 
Prime’ 

Ricardo Correia max. 25 
participantes 

Música | Multimédia | 
Playback insttrumental | 
MIDI | Studio one prime 

Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem auscultadores 

SALA 03 ‘Histórias mágicas... Era uma 
vez’ Sofia Henriques max. 25 

participantes 

Histórias | Biblioterapia | 
Competências Sócio 

Emocionais 
 

SALA 04 
‘O jogo físico na cena: práticas 

físicas para a prontidão 
corpórea’ 

Israel Barretto max. 25 
participantes 

Teatro | Corpo | 
Treinamento do Ator | 
Prontidão Corpórea 

Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem roupa confortável 

SALA 05 
‘Possibilidades e 

adaptabilidades dos cordofones 
madeirenses - técnicas, 
exercícios e repertório’ 

Graciano Caldeira max. 25 
participantes 

Música | Educação 
musical | Cordofones 

madeirenses 

Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem os seus cordofones tradicionais, 

caso tenham 

SALA 06 ‘Modalidade artística de canto 
coral’ Leonor Mêna 

max. 25 
participantes 

Música | Educação 
musical | Canto coral  

SALA 116 ‘O azulejo’ Renato Nóbrega max. 25 
participantes 

Expressão Plástica | Artes 
Plásticas | Azulejaria  

SALA 117 ‘Dançar a vida com arte’ Delta Gouveia e 
Helder Silva 

max. 25 
participantes 

Vida | Sentido | 
Movimento | Dança | 

Terapia | Cura 

Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem roupa confortável 

GINÁSIO ‘Modalidade artística de 
dança: educar pela dança’ Carla Rodrigues max. 25 

participantes Dança Solicita-se aos formandos inscritos que 
levem roupa confortável/desportiva 

 

 



 

 07 SET 
ESPAÇO OFICINA FORMADOR LIMITE ÁREA OBSERVAÇÕES 

SALA 01 ‘Cutout animation (animação 
de recortes)’ 

João Pedro 
Pereira 

max. 25 
participantes 

Animação | 
Multimédia  

SALA 03 

‘Música dos 3 aos 5 - 
atividades e estratégias para a 
vivência e o desenvolvimento 
de competências artísticas na 

educação pré-escolar’ 

Susana Vilar max. 25 
participantes 

Música | Educação 
musical  

SALA 04 ‘A voz... para o teatro’ Fábio Ferro max. 25 
participantes 

Teatro | Voz Solicita-se aos formandos inscritos que levem 
roupa confortável 

SALA 05 ‘Princípios de um improviso’ Rodolfo Cró 
max. 25 

participantes 
Música | 

Improvisação  

SALA 06 ‘Modalidade artística de 
canto coral’ 

Leonor Mêna max. 25 
participantes 

Música | Educação 
musical | Canto 

coral 
 

SALA 116 

‘Como criar livros Pop-Up: os 
primeiros passos na criação 

de um portefólio com técnicas 
essenciais’ 

José Alberto 
Rodrigues 

max. 20 
participantes 

Expressão Plástica | 
Artes Plásticas | 

Pop-Up 

Solicita-se aos formandos inscritos que levem: 
-Lápis, Borracha, Afia 
-Tesoura e Bisturi/X-ato 
-Régua 30/40 cm (de preferência metálica) 
-Base de corte A3 (ou similar) 

SALA 117 ‘Modalidade artística de 
expressão dramática/teatro’ 

Diana Pita max. 25 
participantes 

Expressão 
Dramática | Teatro 

Solicita-se aos formandos inscritos que levem 
roupa confortável 

GINÁSIO 

‘Oportuni-danças: 
ferramentas, recursos e 
outras magias da dança 

terapia na educação’ 

Mónica Savá 
max. 25 

participantes 
Dança | Movimento 

| Terapia 

Solicita-se aos formandos inscritos que levem: 
-Vestuário confortável e colorido (saias, calças, etc.)  
- Água, sumos e pequenos snacks (para partilhar) 
- Almofada e Manta/tapete de yoga 
- Chapéu ou boné (de qualquer tipo) 
- Lenço de pescoço 
- Possibilidade em dançar descalços ou com meias 

 


