CIRANDA DE INVERNO
Danças Tradicionais para crianças e estímulos de dançaterapia
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: _________________________________________________
Data de Nascimento. ___/___/____
B.I. Nº _________________

N.I.F. _________________________

Morada (residência): ______________________________________
Código Postal: _____________
Telefone: ________________

Localidade: _______________
telemóvel: ___________________

E-mail: _________________________________________________
Habilitações Literárias: ____________________________________

CIRANDA DE INVERNO

Profissão: _______________________________________________

“Danças tradicionais para crianças
e estímulos de dançaterapia”

Instituição: ______________________________________________
Junto envio cheque, à ordem de Oficina Divertida, Lda. com a quantia
de 50 euros. Cheque nº ____________________

ou por Transferência Bancária para o NIB 001900160020004614686
o banco é BBVA
Emissão de recibo: ____ Em nome do participante: ____Em nome de
______________________________________________
Código Postal _______ Localidade ________

N.I.F. ______________

Enviar para:

15 e 16 de Dezembro de 2012
Duração: 9 horas
Formadora:
Mónica Sava
(Dança-movimento Terapeuta, Técnica de Giodança,
Assistente Social, Educadora de Infância)

Oficina Divertida, Jardim Infantil, Lda.
Estrada Sra da Saúde, nº8 Dto. – 8000-498 FARO
Para outras informações, contacte-nos :
Tel: 289 820 165 / 919 859 080 – Fax 289 280 166
oficinadivertida@sapo.pt / www.oficinadivertida.pt

Local e inscrições:
Oficina Divertida – Jardim Infantil, Lda
Estrada Sra da Saúde, nº8-Dtº
8000-498 FARO
289 820 165 / 919 859 080
oficinadivertida@sapo.pt
www.oficinadivertida.pt

CIRANDA DE INVERNO
Danças tradicionais para crianças e estímulos de dançaterapia
Local:
Oficina Divertida
Estrada Sra Saúde, nº8-Dto – 8000-498 FARO
Data: 15 e 16 de Dezembro de 2012
Formadora: Mónica Sava (www.monicasava.wordpress.com)
Horários:
Sábado (15 de Dezembro) das 10h às 13h e das 15h às 18h)
Domingo (16 de Dezembro) das 10h às 13h
Publico Alvo:
O Workshop é dirigido especialmente a Educadores de Infância, Professores 1º, 2º, 3º Ciclo e
Secundário, Psicólogos, Animadores, Auxiliares de Educação, Alunos da ESE, Musicos,
Bailarinos, artistas e Público interessado.
Participação:
Podem participar quem não participou em nenhum dos workshops já realizados
Número limite: 35 participantes.
Data limite de entrega de inscrições: 10 de Dezembro
Preço:
50€ (pagamento deverá ser em cheque remetido para a Oficina Divertida, Lda. – Estrada Sra da
Saúde, nº 8 Dto – 8000-498 FARO)
ou através de Transferência Bancária para o NIB 001900160020004614686 o banco é BBVA
Nota: em caso de desistência não é devolvido o valor da inscrição

WORKSHOP “CIRANDA DE INVERNO”
Objectivos gerais:
O workshop CIRANDA danças tradicionais para crianças pretende transmitir aos participantes
os elementos básicos da dança- movimento-terapia fazendo referência como sempre, as
coreografia irão ser estimulo para confirmar e aprofundar temas psicologicos, antropologicos e
expressivos, com partes teoricas e prática com a partilha de experências que a dança
proporciona.
Novas coreografias “quentes” para enfrentar o inverno!l
EXPLORAÇÃO TEÓRICA
Contributos teoricos: as danças cantadas, as danças ergologicas; da tradição até a “inspiração
tradicional”, a dança teatral, os simbolos na dança (o lobo, a lua); a dança e o esquema
corporal
EXPLORAÇÃO PRÁTICA
1) Apresentação de activações, exercícios, jogos e coreografias, tema para explorar o
movimento criativo.
2) Aplicação dos elementos teóricos numa aula de movimento criativo com crianças de
todas as idades através de trabalhos de grupo.
PROGRAMA
el patio d emi casa (espanha)
boogie woogie (França)
on a log (Texas)
jean petit qui danse (França)
hoger vanster (Sueca)
ballo della lavandaia (Italia)
la vinchia (italia)
cavallo e cavaliere (ins.trad)
trata (Grecia)
haka puaka (ilhas marquesas)
ku tschi tschi (alemanha)
la luna piena (ins nativos americanos)
anninnora (Italia)
guli guli (maroco)
pluf tizen (argelia)
le manu Samoa (Samoa)
aku aku (rapa nui)
agadu (tunisia)
tzigale bigale bum (israel)
poges chaver (Israel)
la scimmietta (Dinamarca)
e muitas outras!
repertorio para crianças entre os 3 e os 13 anos
Trazer:
Roupa confortável
Material a enviar via CTT:
No final do Workshop será enviado aos participantes um Certificado, CD e DVD

