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EU, FANTASIARTE

EDITORIAL

Bem-vindos às FESTAS para celebrarmos os (nossos) 20 anos FANTASIARTE!
Eu gosto de recordar que fui um bebé desejado, planeado e que muito gritou para
afirmar a sua chegada ao mundo.

Este é o ano e a edição em que celebramos 20 anos de FANTASIARTE!
Há 20 anos que o Município de Palmela escolheu a Arte, enquanto direito universal das crianças e dos jovens, para
festejar o acesso à educação, e a oportunidade de desenvolvimento pessoal e
relacional e de participação na vida cultural e artística de Palmela.

Os meus primeiros anos foram saudáveis. Como todas as crianças, brincar
era a minha paixão, a minha forma de
sentir a vida. A Escola era mais vivida
no inverno (...) mas estávamos sempre
desejosos que chegasse a primavera, ali
pertinho do verão, o tempo de mostrar,
em FESTA, o que laboriosamente construímos, preparámos e desenvolvemos
na Escola. E tanto que aprendemos!
Abraçado à vida na e com a Comunidade, à Arte, à Cultura e à Educação, foram
as dimensões da Formação, da Criação
e da Apresentação que, pelas vivências,
enformaram a minha construção e, por
isso, recomendo-as a todos os que participarem na EDUCAÇÃO pela ARTE.
Aplaudo a Mobilidade que permitiu e permite o contacto com ateliês, exposições,
encontros, espetáculos, festivais…aprende-se muito, também, a ser público.
Aplaudo as FESTAS em que participei
com tantos amigos! Crianças, professores, pais/mães e educadores, sem esquecer todos os momentos de animação
e os seus protagonistas…
Olhando aos programas desta edição,
aplaudo a Comunidade Educativa por
não desistir de mim.
Aplaudo o sonho que se torna realidade em palco. No palco do Cineteatro S.
João e no palco da vida, também.
O meu desejo é que a COMUNIDADE
continue a confiar que a Arte é uma forma linda de Educar e Ensinar crianças e
jovens, de apelar ao seu sentido crítico
e estético, de ocupar saudavelmente a
sua mente enquanto aprendem a ser cidadãos interessados, envolvidos e integrados no mundo que os rodeia.

Ao longo da sua vida, pelas suas características, o FANTASIARTE afirmou-se
como uma das principais expressões da
política cultural municipal, que se estende muito para além do universo escolar
abrangendo toda a comunidade educativa, desde a escola até ao cidadão.

A EXCELÊNCIA DOS PROGRAMAS
EDIÇÃO 2014/2015
Seria fantástico poder escrever e publicar
os detalhes de cada programa, desenvolvido por cada Escola e Instituição participantes. Não sendo possível, fica aqui o
registo de quem distribuiu as participações pelo programa final das FESTAS:
Alegria e orgulho poder celebrar os 20
anos FANTASIARTE com cerca de 80
programas de excelência! Expressões
artísticas, música, dança, leitura, cinema,
teatro e muitas, muitas, muitas crianças
e jovens, professores, educadores e animadores que durante estes meses se
prepararam, aprenderam, criaram, produziram esta FESTA que será inesquecível para eles e para nós. UAU!!
Vivam a Fantasia a Educação e a Arte pela
forma como “puxam” por nós e nos ajudam
a ser pessoas criativas e sonhadoras.

Ficha Técnica
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É, talvez por isso, um projeto exemplar:
uma aposta profunda na Educação pela
Arte, dirigida às gerações mais novas
mas que toca todas as gerações, e que
contribui para a construção de uma cidadania mais informada, formada ao longo
da vida, livre e capaz de construir um
mundo melhor, mais colorido, mais inclusivo participado e, por isso, feliz.
Este ano o Cineteatro S. João vai acolher
todos os programas envolvendo estabelecimentos de educação e ensino e de
formação, com as mais diversas expressões artísticas, desde a dança, música,
às artes gráficas, passando pela leitura
encenada, teatro e cinema.
Parabéns às crianças, jovens, professores, educadores e animadores, Pais e
Encarregados de Educação. Parabéns a
toda a equipa que, ano após ano, constrói mais uma etapa do projeto!
O Vereador do Pelouro da Educação
Adilo Costa

FESTAS DE ENCERRAMENTO 2014/2015
18 DE MAIO - 2.ª FEIRA

21 DE MAIO - 5.ª FEIRA

22 DE MAIO - 6.ª FEIRA

TARDE | 14h30 - 16h30

TARDE | 14h30 - 16h30

MANHÃ | 10h30 - 12h30

12.º E Curso Profissional Artes Gráficas
Escola Secundária de Pinhal Novo

1.º Ciclo Misto
Fundação COI

RODA DA LEITURA

Igreja de Santiago, Castelo de Palmela

À RODA DO CASTELO DOS
VENTOS - HISTÓRIA E ESTÓRIAS
A abrir a edição 2014/15 do FANTASIARTE, serão celebrados, em Roda de Leitura,
a partir da obra de Ana Maria Magalhães e
Isabel Alçada - “Uma Aventura no Castelo
dos Ventos”- os Dias Internacionais dos Museus e da Família. A Roda de Leitura conta
ainda com leitura de textos da obra de António Sala, Histórias para os avós, Canto Lírico
e Rap.
A iniciativa, coordenada pela professora Ana
Maroto da Escola Secundária de Palmela,
terá um enquadramento histórico dinamizado por Ester Inês e Rainer Daehnhardt e,
como leitores convidados, uma das autoras
– Ana Maria Magalhães – António Sala, Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho e filhos, Paula de Carvalho e João de Carvalho.

O OLHAR SOBRE A ESCOLA
FILME DOCUMENTAL

O 4.º REI MAGO
TEATRO

Turmas de EMRC
Escola Secundária de Pinhal Novo

ENSEMBLE DE VIOLONCELOS
MÚSICA
Conservatório Regional de Palmela

FLORESCÊNCIA
CONSTRUÇÃO CORPORAL
Turma Vocacional 1
Escola Secundária de Pinhal Novo

RUMO AO PASSADO
RAP

Voz, André Santos / Voz e Guitarra, John
Sousa (alunos do 11.º E)
Escola Secundária de Palmela

Participantes: Conservatório Regional de Palmela|
População 55+ | Clique sem Idade| Associação de
Idosos de Palmela.

AS PROFISSÕES
MULTIDISCIPLINAR

A BRUXA E O CASTELO
DOS DENTINHOS
EXPRESSÃO DRAMÁTICA

Pré-escolar, sala amarela
Centro Social Paroquial de Pinhal Novo

O FUNDO DO MAR
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar, sala 2
EB Joaquim José Carvalho

BAILANDO
MOVIMENTO E DANÇA

Pré-escolar, sala azul
Centro Social Paroquial de Pinhal Novo

ABC
MOVIMENTO E DANÇA
1.ºs Anos
EB Zeca Afonso

TARDE | 14h30 - 16h30
A BELA E O MONSTRO
MULTIDISCIPLINAR

Publico-alvo: aberto à comunidade, com limite de
lugares sentados a 50 participantes.

2.º A e 2.º B
EB Aires

Org.: Escola Secundária de Palmela – Clube de Teatro O Búzio de Homero II; 8.º A e 8.º B e Câmara
Municipal de Palmela

UMA ESTRELINHA NA EUROPA
AUDIOVISUAL
Clube Europeu
EB José Saramago (2.º e 3.º ciclos)

BALLET
MOVIMENTO E DANÇA

1.º Ciclo Misto
Associação Pais EB Salgueiro Maia

REI LEÃO
MOVIMENTO E DANÇA
1.ºs Anos
EB Aires

JAZZ
MOVIMENTO E DANÇA

As crianças são o melhor do mundo, e o Fantasiarte é delas, dos educadores e professores, dos encarregados de educação. Nós só
cá estamos porque eles querem e participam
e estas experiências únicas e enriquecedoras para todos aqueles que intervêm, onde
me incluo.
José Ratinho - Colaborador Fantasiarte

1.º Ciclo Misto
Associação Pais EB Salgueiro Maia

ECO LAMBADA
MOVIMENTO E DANÇA
3.º A e 3.º C
EB Aires
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FESTAS DE ENCERRAMENTO 2014/2015
25 DE MAIO - 2.ª FEIRA

26 DE MAIO - 3.ª FEIRA

27 DE MAIO - 4.ª FEIRA

MANHÃ | 10h30-12h30

MANHÃ | 10h30-12h30

MANHÃ | 10h30-12h30

Pré-escolar
Centro Social de Lagameças

Pré-escolar, sala azul
Centro Social de Quinta do Anjo

Pré-escolar 2
Fundação COI

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

BRINCAR COM AS RIMAS
EXPRESSÃO MUSICAL

REINO DE ENCANTAR
MOVIMENTO E DANÇA

AS PROFISSÕES, O DJ
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar vertical
Fundação COI

NO REINO DAS LETRAS FELIZES
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar, sala 1
EB Joaquim José Carvalho

AS PROFISSÕES, O BOMBEIRO
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar 1
Fundação COI

PRODÍGIOS DA DANÇA
MOVIMENTO E DANÇA
4.º A
EB Joaquim José de Carvalho

TUNA DA PALMEIRA
EXPRESSÃO MUSICAL
Pré e 1º Ciclo Misto
Colégio A Palmeira

TARDE | 14h30 - 16h30

RAPSÓDIA DE CONTOS
MULTIDISCIPLINAR

5.º A
EB José Saramago (2º e 3º ciclos)

A MENINA QUE DETESTAVA
LIVROS
MOVIMENTO E DANÇA
1.º Ciclo Misto
EB José Saramago

DA FORMAÇÃO DE PORTUGAL
AO SEC XXI
MULTIDISCIPLINAR
1.º Ciclo Misto
EB Batudes

ENSEMBLE DE METAIS
MÚSICA

1.º e 2.º Ciclos
Conservatório Regional de Palmela

RECITAL DE POESIA
MULTIDISCIPLINAR

SOLDADINHO DE CHUMBO
EXPRESSÃO DRAMÁTICA

Pré-escolar, sala kids garden
Crescer no Campo

HEY, DJ
EXPRESSÃO DRAMÁTICA
Pré-escolar, sala violeta
Centro Social de Quinta do Anjo

OS ESPANTALHOS DO CAMPO
MOVIMENTO E DANÇA
1.ºs Anos
Crescer no Campo

O JARDINEIRO DAS 4 ESTAÇÕES
MULTIDISCIPLINAR

Pré-escolar, sala azul e sala verde
ASSBA, O Rouxinol

CANÇÃO MIMADA
EXPRESSÃO DRAMÁTICA

Pré-escolar, sala azul mar
Centro Social de Palmela, A Cegonha

OS ASTRONAUTAS
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar
Fundação COI

OS LEGOS
MOVIMENTO E DANÇA

Pré-escolar, sala do castelo das aventuras
Geração Aventura

TARDE | 14h30 - 16h30

A RIBEIRA DA MARATECA
MOVIMENTO E DANÇA
1.º Ciclo Misto
EB Águas de Moura

HÁ FESTA NO POMAR
MOVIMENTO E DANÇA
3.º ano
EB José Saramago

LIBERDADE
MULTIDISCIPLINAR

2.º A e 2.º B
EB António Matos Fortuna

ZUMBÁSTICOS
MOVIMENTO E DANÇA
3.º A
EB Aires

KIZOMBINHAS
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar, sala arco-íris
ASSBA, O Rouxinol

TARDE | 14h30 - 16h30

I HAVE A DREAM
THANK YOU FOR THE MUSIC
MÚSICA
6.º e 7.º ano / Misto
EB José Maria dos Santos

AVENTURA NA TERRA DO NUNCA
MULTIDISCIPLINAR
4.º A, B e C
EB Aires

ILUSIONISMO
MULTIDISCIPLINAR

6.º B
EB Hermenegildo Capelo

GRUPO DE DANÇA
MÚSICA

2.º Ciclo Misto, EB José Maria dos Santos

O BEIJO DA PALAVRINHA
MULTIDISCIPLINAR
4.º ano
EB José Saramago

MENINOS DE TODAS AS CORES
MOVIMENTO E DANÇA
1.º e 2.º anos, EB José Saramago

O SAPO APAIXONADO
LEITURA

Familiares
EB José Saramago (2.º e 3.º ciclo)

GRUPO DE DANÇA
DANÇA
2.º Ciclo Misto
EB J Mª Santos

ALELUIA
MÚSICA

6.º A
EB José Saramago (2.º e 3.º ciclos)

7.º B e C
EB José Maria dos Santos
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28 DE MAIO 5.ª FEIRA
MANHÃ | 10h30-12h30

PROTETOR SOLAR
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar, azul mar
Centro Social Quinta do Anjo

UM DIA NO JARDIM DE INFÂNÇIA
ARTES VISUAIS
Pré-escolar, sala verde
Centro Social Palmela, A Árvore

O COTÃO SIMÃO
MULTIDISCIPLINAR

Pré-escolar, sala verde e 12º H
Colégio Palmeira e ES Pinhal Novo

VAMOS EXERCITAR
MOVIMENTO E DANÇA

Pré-escolar, sala azul turquesa
Centro Social Quinta do Anjo

AO RITMO DOS ANOS 60
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar, sala vermelha
Centro Social Palmela, A Árvore

TARDE | 14h30 - 16h30

JAZZ 2
MOVIMENTO E DANÇA

3.º e 4.º ano
Associação de Pais EB Zeca Afonso

OS ECOLOGISTAS
MOVIMENTO E DANÇA
4.º ano
EB Salgueiro Maia

JAZZ 1
MOVIMENTO E DANÇA

Pré-escolar, 1.º e 2.º ano
Associação Pais Zeca Afonso

A CHAVE DO TEU MUNDO
EXPRESSÃO MUSICAL
8.º B, Dueto
EB José Maria dos Santos

O COTÃO SIMÃO*

MANHÃ | 10h30-12h30

DANÇAR AO SOM DOS CARICAS
EXPRESSÃO DRAMÁTICA
Pré sala vermelha
Centro Social Quinta do Anjo

PEIXINHOS DO MAR
MOVIMENTO E DANÇA

Pré-escolar, sala gnomos do jardim
Crescer no Campo

Naquele dia, cinzento e ventoso, Jaime chegou à sua nova casa. Ficava numa terra bem
diferente da sua e numa rua que lhe parecia
não acabar mais. Tudo o que conhecia havia
ficado para trás - a sua grande cidade, o seu
prédio, a sua escola - e tudo o que descobria
agora lhe parecia cinzento como o próprio
dia. Mas, o pior de tudo, aquilo que o preocupava verdadeiramente era que também os
seus amigos tinham ficado para trás. E ele
bem sabia que não se fazem amigos assim
de um dia para o outro. Porém, mais depressa e mais perto do que imagina, Jaime vai
encontrar um amigo inesperado…

STOP
MULTIDISCIPLINAR

Autora: Ana Rita Faustino | Adaptação da obra
para Teatro Multidisciplinar e cenografia: Diana
Palmela e Ângela Caseiro, alunas do 12.º E – C. P.
Técnicas Apoio Infância da Escola Secundária Pinhal Novo | Colaboração: Professora Cristina Pereira e Educadora Cátia Luís | Interpretes: Alunos
do pré-escolar, Colégio «A Palmeira», Pinhal Novo
*Livro vencedor do Prémio Branquinho da Fonseca - Expresso/Gulbenkian 2013

TARDE | 14h30 - 16h30

1.º Ciclo Misto
EB Cajados

GUILHERME TELL, DISNEY
MUSICAL
Vários
EB Palmela 2

A MARCHA DOS PINGUINS
MOVIMENTO E DANÇA
Pré-escolar, sala das lagartinhas
Crescer no Campo

A CIGARRA E A FORMIGA
TEATRO DE SOMBRAS
8.ºA
EB José Maria dos Santos

AGORA FAZ TU
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
9.ºA
EB José Saramago (2º e 3º ciclo)

A MENINA DO MAR
LEITURA ENCENADA

O HOMEM DA SIRENE
EXPRESSÃO MUSICAL

BALLET
MOVIMENTO E DANÇA

COMÉDIA À L´(A)PARTE
TEATRO

8.º A, B e Clube Teatro O Búzio de Homero II
Escola Secundária de Palmela

8.ºD
EB José Saramago (2º e 3º ciclo)

Grupo Misto
Associação Pais EB Zeca Afonso

Grupo de Teatro Puzzle
Associação Portuguesa Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental, Setúbal

SOLTA-SE O BEIJO
EXPRESSÃO MUSICAL
6.º M, Dueto
EB José Maria dos Santos

O melhor do Fantasiarte é a relação com o
público. Estar no projeto é possibilitar brindar
em forma de Festa a relação das pessoas
com o Palco e as Artes (…) É essencialmente uma aprendizagem pelas emoções … e
essas ficam de certeza.
Maria José Travanca – equipa Fantasiarte
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As estrelas do Fantasiarte são os nossos
“pequenos” artistas e as suas apresentações (...) as experiências e as memórias que
guardo são tantas que se aqui dissesse apenas uma estaria a ser redutor…
Pedro Anastácio – Colaborador Fantasiarte

PARTILHAS

NOTíCIAS

O Fantasiarte nasce, talvez, da necessidade
de uma cultura de desenvolvimento das artes
criativas no concelho, mas também de uma
convicção forte da autarquia de que seria
uma forma de mobilizar e de motivar a Escola
para a vertente educativa da Arte como um
contributo para a formação dos cidadãos.
Fernanda Rôlo – Equipa Fantasiarte
1994/95

FESTAS FANTASIARTE
Animação intercalar

Ao fim de 20 anos o tema “Educação pela Arte”
está na discussão da Escola. Há um espaço
ganho para a criatividade, para a libertação dos
sentidos, para a afirmação dos alunos, pais ou
professores/educadores no processo de crescer.
Alberto Pereira - Equipa Fantasiarte
[O Fantasiarte] faz-me acreditar que todos
os seres humanos têm um potencial criativo,
e que as capacidades de imaginar, de criar,
de inovar, de provocar podem ser estimuladas de forma integrada, com intenção educadora, ao longo da vida.
Sandra Cordeiro – Equipa Fantasiarte
1996-2013

Este ano, a equipa de animação do
FANTASIARTE - com a coordenação do
João Matos - vai ter uma preciosa ajuda
de Manuel Amarelo, nos intercalares dos
programas do 1.º e 2.º ciclos, e Ivo Soares nos intercalares dos programas do
3.º ciclo e secundário.

Passar pelo Fantasiarte é também uma
forma de aprender a acolher o cruzamento entre as artes tradicionais e expressões contemporâneas.
Se gostas do contato com o público e
tens gosto pela cultura e artes de rua e
tens entre 16 - 30 anos podes apoiar o
FIG através do Voluntariado Jovem, Agir
de Corpo Inteiro.

Contata: deis@cm-palmela.pt

OBRIGADO, SAMUEL E MÁRIO!

Samuel Chalaça e Mário Esteves são
os dois alunos do 12.º ano do Curso
Profissional de Design Gráfico da Escola Secundária de Palmela, que estão a
estagiar na Divisão de Educação e Intervenção Social da Câmara Municipal,
desde Março/2015. São eles os responsáveis pelo cartaz e este jornal que agora manuseiam (Samuel) e pelo «Caderno
de Memórias FANTASIARTE» (Mário)
que assinala os seus 20 anos.

O Fantasiarte cresceu muito e eu cresci com
ele, como professor, como artista (...). A minha escola aprendeu a conhecer o Fantasiarte e toda a sua riqueza cultural (...). 20
Anos, sempre presente (...) espero muitos
mais anos para a frente...
Rui Machado – Prof. Música 2.º Ciclo EB
2/3 Zeca Afonso, Pinhal Novo

O talento, criatividade, empenho, organização, respeito, humildade e simpatia de
ambos os alunos revelam-se no trabalho
que realizaram e nas saudades que já
nos deixam…

O Fantasiarte é uma oportunidade única de
contribuir para uma formação global dos alunos. Obrigado ao Fantasiarte por existir, por
nos permitir partilhar “momentos” com todos
e, quem sabe, inspirar quem nos vê...
A equipa da E.B./J.I. de Cajados (2013)

Com a força que nasceu, com as aprendizagens
que nos permitiu, o Fantasiarte fez-nos crescer,
a todos – pais, professores, educadores, crianças e jovens... Acredito numa juventude irreverente, mas responsável do Fantasiarte. Que a
força, a visão e a estratégia com que nasceu,
não se perca na inconstância dos tempos turbulentos próprios da juventude, mas não só...
Teresa Marques – Prof.ª 1.º Ciclo EB - Aires

Pais, avós e mães levam a palco a história do «Sapo Apaixonado», livro da autoria de Max Velthuijs, a partir de uma
proposta integrada no projeto «ler + é
uma festa», da Escola José Saramago,
Poceirão/Marateca. Esta iniciativa revela
uma forma lúdica de promover o gosto
pelo livro e pela leitura, enquanto se vivem momentos de crescimento familiar.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GIGANTES
Pinhal Novo

(...)Sinto que o nosso público alterou hábitos
e comportamentos, como o saber estar numa
sala de espetáculos e interpretar a Cultura e
a Educação pela Arte como uma mais valia
na consolidação dos conteúdos escolares e
na formação do indivíduo, enquanto cidadão
ativo e interventivo.
Ana Agostinho – Equipa Fantasiarte

[O Fantasiarte] É o despertar da Educação
pela Arte, é um juntar de vontades, de partilha, de Encontro e de fantasia…É um pedacinho de todos nós…
Luisa Serrano – Equipa Fantasiarte

O Sapo Apaixonado»

Obrigado e Boa Sorte, amigos! Afinal, o
sucesso também está nas vossas mãos!

«Ensembles»

«Ensemble de Violoncelos», envolvendo
8 alunos dos 2.º e 3.º ciclos, e dirigido
pelo prof. Maxim Doujak e «Ensemble de
Metais», dirigido pelo prof. Mário Carolino, envolvendo 10 alunos dos 1.º e 2.º
ciclos, são os 2 programas que o Conservatório Regional de Palmela (CRP)
vai levar ao palco do Cineteatro S. João,
nesta edição do Fantasiarte.
Criado no ano letivo 2001/02, pela Sociedade Filarmónica Humanitária, o CRP
proporciona aos jovens alunos (cerca
de 450) uma formação especializada na
área da música, com certificação oficial.
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NOTíCIAS
Uma “Roda de Leitura”
e “Um Olhar sobre a Escola”
As duas Escolas Secundárias do Município de Palmela trazem um conjunto de
programas preparados para ser um sucesso, não só para os espetadores desta
edição do FANTASIARTE, mas para o
futuro dos seus intervenientes.
A Escola Secundária de Palmela, envolvendo os alunos do 8.º A, B e o Clube
de Teatro “Búzio de HomeroII”, e a Professora Ana Maroto, vai abrir a edição
2014/15 com uma Roda de Leitura, na
Igreja de Santiago, Castelo de Palmela,
comemorando também os Dias Internacionais dos Museus e da Família.
A leitura do conto “A menina do mar” de
Sophia de Mello Breyner completa o programa da escola, que sobe ao palco no
dia 28 de maio (tarde).

A Escola Secundária do Pinhal Novo
propõe «Um Olhar sobre a Escola», um
filme/documentário produzido por alunos
do 12.º E do curso profissional Cientifico-humanístico de Artes Visuais, no âmbito
da disciplina «Oficina de Artes», que pretende mostrar percursos da Escola que
valem a pena recordar.

A fechar a prestação da Escola, com a
colaboração e participação (alunos pré-escolar) do colégio «A Palmeira», vamos poder assistir à apresentação multidisciplinar «O Cotão Simão». Baseado
no livro de Rita Faustino – uma antiga
aluna da Escola - esta peça foi adaptada do livro, encenada com alunos do
pré-escolar, por Diana Palmela e Ângela
Caseiro, alunas do 12.º H, do curso profissional de Técnico de Apoio à Infância,
que também construíram os cenários,
sob a coordenação da professora Cristina Pereira e da Educadora Cátia Luís.
A composição musical que acompanha a
peça é da autoria do professor da Escola, Mário Oliveira.

Integrar a Diferença
COMÉDIA A L’(A)PARTE
“Comédia a l’(a)parte” é o programa que
a Instituição APPACDM preparou para
trazer ao Fantasiarte 2014/15.
Tudo se resume ao prazer de fingir, e é
isso que vêm fazer ao teatro… ver coisas
a fingir.
Um grupo de atores ironiza os problemas da nossa sociedade atual, recorrendo aos dramaturgos clássicos. O ato de
pensar ocorre naturalmente, assim como
o ato de sentir e o ato de rir, tudo revelado em vários excertos de diferentes peças. Acompanhados por Harold Pinter,
Samuel Beckett e Gil Vicente, relembramos a força e a inteligência na comédia.

FORMAÇÃO FANTASIARTE
A formação faz parte do projeto FANTASIARTE. Dirigida a professores, educadores e alunos e orientada por profissionais da área artística, a formação é um
instrumento importante em todo o processo de Educação pela Arte.

“Agora, faz tu”
Este ano, o 9.º A da Escola José Saramago, sob a responsabilidade da professora Anabela Vaz, integra o grupo
de formandos que vai levar a palco uma
apresentação que resulta de uma caixa
de ferramentas construída da formação
“Agora, faz tu”. Esta formação serve para
aprender a fazer peças – isto é, aprender
a escrever (ou adaptar) um texto e a encená-lo e para aprender a usar os diferentes materiais possíveis de apresentar
nas peças de teatro.
O trabalho de cena é como um laboratório de formas de vida. Nesse laboratório que é o palco podemos projetar o
que quereremos ser; podemos encenar
o que já fomos; podemos encenar como
estamos e como nos sentimos, ou como
vemos o mundo à nossa volta.
A formação “Agora faz tu” é da responsabilidade do autor e formador Rui Catalão.
O FANTASIARTE 2014/2015 em números
Este ano vão ao palco do Cineteatro S.
João, cerca 80 programas, envolvendo
3000 crianças de educação pré-escolar,
alunos desde o primeiro ano do 1º ciclo
até ao ensino secundário, utentes da APPACDM e população 55+.
Estes programas chegam dos agrupamentos de escolas José Saramago de
Poceirão e Marateca, José Maria dos
Santos de Pinhal Novo e Hermenegildo
Capelo de Palmela e as duas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo. Também
estão representadas as instituições de
solidariedade social do concelho e entidades de educação e ensino privados,
tais como o Conservatório Regional de
Palmela, Crescer no Campo e Geração
Aventura, Colégio «A Palmeira» e as associações de pais da EB Zeca Afonso e
da EB Salgueiro Maia de Pinhal Novo.

Ainda dois alunos desta turma e no âmbito da mesma disciplina – o Tomás e
o Sol - colaboraram na decoração «20
anos FANTASIARTE», com o desenho e
a construção - na carpintaria da Câmara
Municipal (obrigado, Sr. Joaquim, pela
ajuda!) do quiosque instalado dentro do
Cineteatro S. João.
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FLORESCÊNCIA
Construção Corporal

Apelar às aprendizagens ao longo da
vida, valorizar e partilhar memórias, experiências e afetos entre gerações tem
sido a forma como a Escola Secundária
de Pinhal Novo, através da professora
Daniela Oliveira, tem dado vida ao FANTASIARTE, nos últimos anos.
A peça de Teatro o FRIGORÍFICO E O
TELEMÓVEL, adaptado do conto intergeracional da autoria dos alunos do 12.º
G (2012/13) da Escola Secundária de
Palmela e dos participantes Clique sem
Idade e a Construção Corporal “FLORESCÊNCIA” a apresentar este ano,
são possibilidades que a participação no
FANTASIARTE tem dado à escola de tornar acessível a exploração plural da cultura e a sua adaptação ao meio escolar,
favorecendo, deste modo, a formação integral dos alunos, o sucesso pedagógico
e a coesão social.

Por razões como a guerra, a violência doméstica e sexual, o abandono, os abusos
(trabalho infantil), a fome, a pobreza, os
maus tratos, e outras atrocidades como o
genocídio, foi aprovada por unanimidade e
aberta à assinatura, ratificação e adesão,
pela Assembleia Geral das Nações Unidas,
a 20 de Novembro de 1989, a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança.
Comemoramos, este ano, 25 anos sobre a assinatura, por Portugal, deste importante instrumento legal (1990), que
permite intervir de forma preventiva, e/
ou punitiva, em casos associados ao menosprezo da condição de ser Criança. Na
base deste documento, a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a divulgar,
com o projeto «Eu Participo», nas escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Município, os direitos e deveres das crianças,
dando-lhes a conhecer, e reforçando a
importância da sua participação na vida
da Comunidade onde se inserem.
Sabemos que todo o trabalho que se faz é
pouco, porque a situação das crianças permanece crítica em muitas partes do mundo, como resultado de condições sociais
inadequadas, calamidades naturais, conflitos armados, exploração, analfabetismo,
fome e deficiências... mas é importante.

O Projeto da turma de Ensino Vocacional
que vai ao palco do Cineteatro S. João
na manhã de 21 de maio, conta com a
colaboração de pessoas de idade maior
e está integrado na instalação de rua
FLORES … MUITAS FLORES … ENTRECRUZARES DE VIVÊNCIAS, SABERES
E AFETOS, projeto inclusivo que reforça
a importância da solidariedade e cooperação entre gerações e que estará em
exposição no Terraço do Mercado Municipal Palmela, de 15 de maio a 6 de setembro.

O FANTASIARTE associa-se à celebração dos 25 anos sobre a assinatura da
Convenção Internacional dos Direitos
das Crianças, por Portugal, deixando
aqui o registo dos seus mais básicos Direitos, com os quais nascem os Deveres,
sabendo que muito mais do que escrevê-los e lê-los é a atitude de cada um de
nós que vai fazer a diferença, no mundo
que começa na porta ao lado.

http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/
desdobravel_conhece_teus_direitos.pdf
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Eu tenho direito a…
escola
roupa de jeito
família
amigos e brincar
ser protegido
fazer projetos como o “Eu Participo”
estudar
ajuda especial
maus tratos nunca
viver junto dos meus pais
família
casa
comida
um nome
brincar
educação
me protegerem
cantar
uma grande família
aprender as letras
ver a natureza
ver os animais
escolher e dar a minha opinião
amor
falar
Ninguém nos deve raptar ou vender

Todas as crianças
têm Direitos e Deveres

Frases e trabalhos de alunos de 1.º ciclo da EB Batudes, recolhidas no âmbito do projeto “Eu Participo”

Palmela, Município para todas as IDADES

FANTASIARTE ABRAÇA OS DIREITOS DAS CRIANÇAS

