PLANIFICAÇÃO DO CLUBE DE TEATRO
Ano Lectivo 2010-2011
Objectivos

Actividades

Recursos

 Outubro:
- 5 de Outubro de 1910
- Viva a República
- Alimentação
 Novembro:
- A vida no Antigo Egipto

Promover hábitos de leitura;
Aperfeiçoar o domínio da Língua Portuguesa (expressão oral e escrita);

Actividades preparatórias

Desenvolver a expressividade, a colocação de voz e a expressão motora;
Desenvolver a criatividade e o sentido estético;
Contribuir para o desenvolvimento da auto-estima, da confiança e da

 Criação do cartaz divulgador
E sua afixação;
Guarda-roupa

autonomia;
Melhorar a relação interpessoal;
Desenvolver o espírito crítico, a autonomia, o sentido de responsabilidade e
a capacidade de intervir;
Promover o trabalho em equipa, o espírito de partilha e o respeito pelas
normas básicas de convivência em grupo;
Promover atitudes de diálogo, compreensão e tolerância;

Outras actividades
 Elaboração dos cenários,
adereços e guarda-roupa
(colaboração do Departamento de Expressões)

Possibilitar de uma forma lúdica, através dos temas seleccionados, a
interiorização de valores como o respeito pelo Ambiente, a tolerância, a
amizade, a cidadania europeia, entre outros;
Contribuir para o desenvolvimento harmonioso da personalidade dos
alunos;
Melhorar a participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida

 Dramatização de pequenas
peças de teatro

Calendarização/Temas

 Adereços
Cenários
Tintas
 Papel de
cenário
Material de
caracterização (maquilhagem, perucas, etc.)

tiva através, por exemplo, de peças que divulguem a vida e a obra de

 Comunidade
escolar
 Comunidade
educativa

 Dezembro:
- Restauração
- Natal
 Janeiro
- Nicolau Copérnico
 Fevereiro:
- S. Valentim
 Março:
- Água
 Abril:
- 25 de Abril
 Maio:
- Europa

escolar;
Contribuir para o enriquecimento cultural de toda a comunidade educa-

Destinatários

 Junho:
- Formação de Portugal

Dinamização:
Profª Alice
Rocha

Colaboração:
 Profª Anabela
Ramos
 Profª Célia Ramos

personalidades históricas ou factos históricos;
Colaborar com as várias estruturas educativas (clubes, Departamentos,
etc.) e instituições locais (Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Moura), etc.

Nota: Os temas propostos podem sofrer alterações de acordo com os interesses dos alunos ou decorrente da necessidade de ir ao encontro de outras actividades propostas por outras
estruturas e constantes no Plano Anual de Actividades.

