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WORKSHOP Onde é a Arregaça? (Férias de Páscoa 2020)

segunda 6 abril terça 7 abril quarta 8 abril quinta 9 abril

Ma
nh

ã

Chegadas
8–9h

Receção: jogos de grupo

Saídas de Campo
9h30–11h30
(com pausa para lanche)

G1 e G2: 
Visita geral ao 
Vale da Arregaça

G1: Cinema G1: Fotografia 
e Entrevistas

G1: Ensaio 1

G2: Fotografia e 
Entrevistas

G2: Cinema G2: Ensaio 1

almoço
12–13h30

Cantina da APCC

Ta
rd

e

Oficinas
14h30–16h

G1:Criação do 
Guião para 
filmagens

G1:  
Oficina de Teatro

G1:  
Oficina de Teatro

G1: Ensaio 2

G2: Definição raid 
fotográfico e 
guião entrevistas

G2:  
Oficina de Teatro

G2:  
Oficina de Teatro

G2: Ensaio 2

Lanche
16–16h30

(da responsabilidade dos participantes)

Cinema
16h30–18h

Cinema de 
animação 
Português

Cinema de 
animação 
Português

Cinema de 
animação 
Português

Apresentação 
(17h30)

Fim de atividades
18–19h

Jogos de grupo
Despedida

Jogos de grupo
Despedida

Jogos de grupo
Despedida

Jogos de grupo
Despedida

Nesta oficina dos 8 aos 13 anos, levamos os mais novos a 
conhecer e a explorar o Vale da Arregaça numa série de 
visitas, entrevistas e oficinas de teatro, fotografia e cinema 
orientadas pelos atores e professores do Teatrão, sempre 
com muita diversão e jogos à mistura. No final dos quatro 
dias convidamos os pais e amigos dos participantes a virem 
assistir à apresentação final.
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ATIVIDADES SEMANAIS

1. Jogos de Chegadas e Partidas 
Na receção dos participantes, diariamente 
entre as 8h e as 9h, faremos algumas 
propostas lúdicas de jogos dramáticos 
simples e ativadores que permitem a 
integração dos participantes nos respetivos 
grupos, à medida que vão chegando. A hora 
limite de chegada é às 9h15. 

2. Saídas de Campo
As saídas serão todas feitas a pé para a 
zona da Arregaça. Faremos uma visita 
geral ao Vale e o enquadramento da sua 
história. Nos dias 2 e 3 as saídas de campo 
vão focar a fotografia e o cinema. Cada 
grupo vai filmar uma cena dos anos 50 e 
fazer um périplo fotográfico e algumas 
entrevistas a moradores. Os trabalhos 
serão orientados pelos atores/professores 
do Teatrão e responsáveis pela fotografia 
e vídeo da companhia. Cada grupo, que 
terá no máximo 20 participantes, será 
acompanhado por 3 formadores. 

3. Oficinas 
As oficinas que propomos complementam 
as visitas da manhã e aprofundam, de 
forma lúdica e divertida, as descobertas 
feitas em cada dia. Serão ministradas pela 
equipa artística, colocando em relação 
as diferentes linguagens, do cinema, da 
fotografia e do teatro e culminarão com 
os grupos a apresentarem um pequeno 
espetáculo no último dia (para o qual 
convidamos os familiares e amigos).

4. Cinema e Conversa 
Depois do lanche dedicaremos a segunda 
parte da tarde a conhecer algumas curtas-
metragens de cinema de animação de 
autores portugueses. 

CONDIÇÕES 

 – Cada grupo etário terá um máximo 
de 20 participantes. Os grupos serão 
organizados por participantes entre 
8 e 10 anos e 11 e 13 anos;

 – Recomenda-se que os participantes 
usem roupa confortável; 

 – O valor de inscrição (60EUR) inclui 
almoço e seguro de acidentes pessoais. 

 – Os lanches (manhã e tarde) serão da 
responsabilidade dos participantes;

 – Caso se justifique, deverão trazer 
guarda-chuva para as saídas matinais.
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INFORMAÇÂO COMPLEMENTAR
Notas biográficas dos formadores

ISABEL CRAVEIRO (Coordenação)
Atriz, encenadora e professora de teatro. 
Diretora Artística do Teatrão desde 2009, 
onde trabalha desde 2001. Na sua formação, 
passou pelo TEUC (1996), pelo Curso Livre de 
Interpretação da Escola Superior de Educação de 
Coimbra, com Antonio Mercado (1999/2000), 
tendo-se licenciado em Teatro e Educação, 
nessa mesma instituição de ensino, em 2006. 
Em 2002, participou no seminário “O Teatro 
em Contextos Especiais”, com Dragan Klaic. 
Desta lista, constam ainda dois Cursos Livres 
de Interpretação, do sistema de Stanislavski, 
ministrados por Valentin Teplyakov – decano 
da academia teatral de Moscovo (GITIS, 
2005 e 2006). Ministrou oficinas de teatro 
para várias entidades, como o Município de 
Coimbra – Ação Social, FENPROF, DGE, entre 
outros. Coordena artisticamente o Bando à 
Parte (Partis/Gulbenkian), desde 2010, onde 
dirigiu pedagógica e artisticamente programas 
de intercâmbio internacional, financiados pelo 
Juventude em Ação.

JOÃO SANTOS (Oficina de Teatro)
Formado na área de gestão, pela Faculdade de 
Economia da UC e Mestre em Gestão e Estudos 
da Cultura, pelo ISCTE-IUL.  A formação nas 
artes performativas foi feita no seio do projeto 
pedagógico da companhia de teatro Teatrão 
(Coimbra), entre 2006 e 2010, tendo esta sido 
complementada pelo trabalho desenvolvido com 
experiências pontuais com criadores nacionais 
e internacionais. Desde 2013 que integra o 
Teatrão, como ator e como pedagogo do Serviço 
Educativo, dando aulas de teatro e expressão 
dramática a crianças, jovens e séniores. 
Enquanto professor das classes de teatro, fez 
assistência a Isabel Craveiro na direção de 
Punk Rock (2016), O Doente Imaginário (2017) 
e dirigiu Atalhos (2017), no âmbito do Projeto 
PANOS da Culturgest. Neste ano assumiu 
ainda a coordenação do Intercâmbio Artístico 
Internacional do Projeto Bando à Parte, Culturas 
Juvenis, Arte e Inserção Social.

MARGARIDA SOUSA (Oficina de Teatro)
Curso Livre de Interpretação com Antonio 
Mercado na Escola Superior de Educação de 
Coimbra (ESEC), 2000. Licenciatura em Teatro 
e Educação pela ESEC (2006). Iniciou a sua 
atividade profissional no Teatrão em 2005, 
onde exerce funções na direção, como atriz e 
pedagoga do Serviço Educativo da companhia. 
Como pedagoga tem participado em vários 
projetos na companhia, como o Bando à parte, 
Culturas Juvenis, Arte e Inserção Social. Em 
2014 ministrou uma ação de formação para 
professores promovida pela equipa de educação 
Artística da Direção Geral de Educação. Tem 
ministrado formações noutros contextos, como 
é o caso do workshop de Teatro que coorientou 
no âmbito do Projeto Alice, do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
(2016 e 2017). 



SÉRGIO PEREIRA (Cinema)
Licenciatura em Cinema pela Universidade 
da Beira Interior (2013). Trabalhou 
maioritariamente como freelancer de eventos, 
colaborando também em projectos de curtas-
metragens e videoclip. Em 2015 inicia a gravação 
da longa-metragem independente Vida. 
Manchas. Amor. Morte, um projecto pessoal 
que vinha maturando desde a conclusão dos 
estudos, terminando a pós-produção do mesmo 
no final de 2018. Após várias colaborações com 
o Teatrão ao longo de 2019, está agora integrado 
na mesma, em estágio profissional, como 
videógrafo.

CARLOS GOMES (Fotografia)
Licenciado em Artes Plásticas pela ARCA–EUAC, 
Escola Universitária das Artes de Coimbra, 
rea-liza posteriormente estudos na pós 
gradução em “Óptica e laser” no Departamento 
de Física da U.A. sob a coordenação do Professor 
João Lemos Pinto. Participa na EIF(E),“Escola 
Informal de Fotografia de Espetáculo”(2013-14) 
e “Memória e Imaginação” (2014-15), sob a 
coordenação da fotógrafa Susana Paiva. Foi 
docente de Artes Visuais e presentemente 
dedica-se à fotografia a tempo inteiro, 
leccionando também aulas de fotografia. 
Assumidamente conceptualista, entende a sua 
fotografia num território situado entre a ficção 
e a realidade.



O TEATRÃO 
Oficina Municipal do Teatro 
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora, 
Coimbra, Portugal 
T: +351 239 714 013 | 912 511 302 
info@oteatrao.com 
www.oteatrao.com

O Teatrão é uma estrutura financiada por: Apoio à Divulgação:

Media-partners:Apoio à Programação: Parceiros científicos e pedagógicos:


