
 

                                                                                

 

 

 

 

 
Introdução 

Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Celeirós 
Apresenta: 

OFICINAS DE TEATRO 

A Expressão Dramática é um excelente meio para desenvolver relações interpessoais positivas e 

proporcionar aos alunos aprendizagens ativas, significativas, integradoras e socializadoras, visando 

assim o sucesso pessoal e escolar dos alunos. 

É uma arte que abrange todos os aspetos importantes do desenvolvimento da pessoa e proporciona o 

aperfeiçoamento de competências expressivo-comunicativas enriquecedoras do seu crescimento 

intelectual, social, físico, estético e emocional. 

Objetivos da Oficina: 
- Desenvolver a autonomia e a sociabilidade; 

- Desenvolver o espírito de grupo e o trabalho de equipa; 

- Desenvolver a expressão oral, corporal, mímica e plástica; 

- Desenvolver a capacidade de iniciativa, a criatividade e a imaginação; 

- Enriquecer o uso da palavra pelo desenvolvimento dos aspetos ligados à dicção, sonoridade, ritmo e 

interpretação; 

- Estimular o respeito pela diversidade cultural. 
Data inicial 

outubro 2021 

Data de 

conclusão 

junho 2022 

Periodicidade 

1 vez por 

semana 

        Horário 

4ª feira – 14h30/16h00 

    Local 

EB 2.3 de Celeirós 

Mensalidade 

10 euros 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------(cortar  por aqui) 

 
Ficha de Inscrição 

 

  IDENTIFICAÇÃODOPARTICIPANTE  

Nome Completo: _____________________________________________________ Nº Processo:  ______________ 
Ano/Turma: ________________________ E-mail:  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sede: sala 7B Mercado Cultural do Carandá –R. Dr. Costa Júnior – 4715-013 

Site: tinbra.wix.com/oficinasdeteatro | e-mail:info@tinbra.pt | Telefone/Fax: 253 104 221 | Telemóvel: 919 669 658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (RESPONSÁVEL)  
Nome: ____________________________________________________________ 

 Telemóvel: _______________________
________ 

Email:_____________________________________________________ 

mailto:info@tinbra.pt
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