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Dias 09, 10, 11 e 12 de janeiro de 2012
Hórario Pós-Laboral das 20h30m às 23h00

Formador: Ator Ruy Malheiro

Organização: Estação das Letras

Local: Jardim de Infância Oficina Divertida
Est. da Saude 8 Dtº 8000-498 Faro

Inscrições: estacaodasletras.tonda@gmail.com - 965506562 Tiago Duarte
metricadaspalavraslda@gmail.com - 927316562 Paulo Santos
oficinadivertida@sapo.pt
www.oficinadivertida.pt

- 919859080 Drª Ana Cristina

Workshop Técnica Vocal e Dicção
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A Estação das Letras promove com a ator Ruy Malheiro o Workshop de Técnica Vocal e
Dicção, no espaço Oficina Divertida em Faro.
Workshop centrado na utilização correcta e
potencialização do aparelho vocal.
Venha aprender a conhecer o seu aparelho e como
tirar partido do mesmo. Neste workshop poderá
aprender a potenciar o seu aparelho vocal. Exercícios
práticos de Aquecimento; Respiração correcta;
colocação; articulação; dicção; projecção.
Trabalharemos ainda com textos vários afim de
melhor aplicar os conhecimentos adquiridos e ainda
trabalhar a interpretação e a oralidade.
O trabalho vocal deve ser contínuo para que o seu
aparelho seja cada vez mais potenciado e melhore a
qualidade dos resultados a obter. Um actor, professor,
educador, ou qualquer pessoa que trabalhe com a voz
deve trabalhar no sentido de conhecer o seu
instrumento e saber utilizá-lo o melhor que possa,
deve descobrir e explorar todas as potencialidades do
mesmo.
No dia a dia é comum falarmos sem qualquer
preocupação com o “como falamos” e com isto por
vezes criamos vícios de incorrecção da utilização do
aparelho
vocal, alguns
com consequências
irremediáveis.
Deve exercitar-se o corpo e todo o aparelho vocal (um
não vive separado do outro) e deve potenciar-se a
expressividade quer do corpo, quer do aparelho vocal
afim de alargar o leque de possibilidades que o corpo
de cada um tem guardadas.

Dias 09, 10, 11, e 12
Janeiro
aneiro de 2012 das 20h30
às 23h00
Local: Oficina Divertida
Creche, Jardim de Infância e 1º Ciclo.
Est. Srª da Saude,nº 8 Dto - 8000-498 Faro

Público-alvo: Professores; Educadores; Actores e
todos aqueles para quem a Voz é um instrumento
imprescindível para o seu trabalho.
Idade mínima: 18 anos
Duraçã: 12 horas (distribuídas por 4 sessões de 3h
cada)
Número máximo de participantes: 20
A formação e seus objectivos:
Esta formação visa estimular, em cada um dos
participantes, todas as capacidades expressivas ao
nível da linguagem verbal – dar acção à palavra e á
voz.
O Trabalho a desenvolver visa dotar os formandos de
um conjunto de ferramentas básicas para o trabalho
com e da Voz; conhecer o seu próprio aparelho vocal e
como usá-lo correctamente e potenciá-lo.
Objectivos primordiais:
Dotar os formandos de conhecimentos que lhes
permitam
• Reconhecer e identificar uma boa utilização
/ potencialização do seu aparelho vocal
• Noções claras de boa colocação vocal
• Identificar as caixas de ressonância
• Conseguir uma boa postura física para
corrigir problemas vocais
• Descobrir as potencialidades que o seu
aparelho oferece
Conteúdos programáticos:
• aquecimento físico e vocal
• respiração e relaxamento
• colocação e projecção da voz
• Articulação e dicção
Preço:
Formação – 40€/participante

Organização: Estação das Letras & Métrica das
Palavras

estacaodasletras.tonda@gmail.com
96.5506562 / 927506562

Ficha de Inscrição
Nome:_________________________________________________________ Idade: _______________
Morada: _________________________________________ Código Postal _____ - _____ __________
Contacto: _______________ e-mail: _____________________________________________________
Habilitações literárias: _____________________________ Profissão: ___________________________
Junto envio cheque, à ordem de ESTAÇÃO DAS LETRAS. com a quantia de 40 euros. Cheque nº

Para: Oficina Divertida, Lda
Estrada Senhora da Saúde, nº 8 Dto – 8000 – 498 FARO

_______

