ANO LECTIVO 2016/2017

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA
(Clube de Teatro)
ACTIVIDADE

OBJECTIVOS

CALENDARIZAÇÃO

 Encenação e representação
musical “My Fair Lady”;

 Recolher fundos para aquisição de
guarda-roupa e materiais para o
cenário;
 Descobrir o mundo do teatro e
como ele se cruza com a
individualidade e a experiência de
vida de cada um;
 Ajudar no desenvolvimento da
educação artística e da educação
para a cidadania;
 Articular,
de
lúdico/pedagógica,
o
formação/sociedade;

PÚBLICO-ALVO

RECURSOS

Comunidade educativa
em geral

Guarda-roupa e
equipamentos de luz e
som (os disponíveis na
escola).

do

 Sensibilizar para a solidariedade
através da expressão dramática,
enquanto meio de comunicação e
de
expressão
de
ideias
e
sentimentos;

Clube de Teatro

DINAMIZADORES

forma
binómio

Ensaios:
Todas as quartasfeiras das 14h00min.
às
16h00min;
Todas as sextas-feiras
das 15h40min.
às
18h30min.
2 a 3 sábados de
manhã em data a
agendar (para
proceder aos ensaios
gerais).

Trabalho conjunto
clubes de:

dos

- Teatro, com o professor
Paulo Marques;
- Clube de Dança, com a
professora Cláudia;
- Clube de Música, com o
professor Leonel.
Colaboração
professores de:

dos

- EV; EF;
Representações:
No âmbito da
Cenourém no
3.ºPeríodo em 2 dias a
agendar em maio.

- Outros professores e
Assistentes Operacionais.

 Contribuir, através da arte teatral,
para o estímulo da aprendizagem
nas áreas das artes, das ciências e
das letras;
 Contribuir para a realização de
experiências significativas, de modo
a unir o saber ao saber/fazer;
 Fornecer
formas
e
visões
diversificadas
dos
conteúdos
estudados
em
algumas
das
disciplinas;
 Mobilizar
saberes
culturais,
científicos e tecnológicos para
compreender a realidade e para
abordar situações e problemas do
quotidiano;
 Propor trabalhos teatrais diferentes,
com estilos versáteis e dinâmicos,
explorando todas as vertentes do
teatro;
 Melhorar o aproveitamento escolar
dos alunos envolvidos.

Horário de funcionamento:
- Quartas das 14h05min. às 16h30 (para trabalho tratamento de música, de luzes, de cenários; de adereços e guarda-roupa);
- Sextas das 16h35min. às 18h30 (para todos os alunos inscritos no clube);
- Sábados, 3 a 4 sábados a definir, das 9h15 às 12h30 (ensaios gerais para todos os alunos) com a colaboração dos Clubes de Dança e de Música.

