O melro e a pomba amarela
educação para os afetos + expressão dramática
Formato: Espetáculo de contador de histórias com oficina de expressão dramática
integrada.
Sinopse: Nesta breve oficina de teatro, começamos pela fábula narrada. Pode um
parque albergar os sons dos pássaros? Pode. Pode a nossa imaginação albergar uma
história de amizade? Sim. O melro e a pomba cantam e falam, nós escutamos.
Da escuta à ação, é o teatro que se faz. Precisamos de atores, figurinos, cenário,
adereços. Todos são envolvidos: protagonistas, coro, contra-regra. E então... A história
acontece:
Um melro, a voar, dá pela voz de uma pomba presa numa gaiola fechada. Encanta-se e
aproxima-se dela, pousando no parapeito de uma janela próxima. Ao pousar, o fio sai da
gaiola e vem amarrar-se à pata do melro. Que fará esse melro livre que assim se vê
prisioneiro?
Idade mínima aconselhada: 3 anos
Lotação da plateia: 60 crianças
Duração: 50 minutos
Criação e interpretação: Isabel Fernandes Pinto.
Apoio musical: Rui Bessa
Figurinos e adereços: Ermelinda Martins.
Atividades: Sessão de contador de histórias; representação da história em conjunto
com as crianças da assistência, em dinâmicas de jogo dramático.
http://projetofaunas.wixsite.com/teatroportatil

Objetivos pedagógicos: Desenvolver a compreensão de texto, estimular a imaginação,
incentivar o gosto pelo conto, a poesia e a leitura, promover a utilização do jogo
dramático como instrumento de aprendizagem privilegiado.
Condições necessárias: Espaço livre de cena 4m X 5m (mínimo); boas condições
acústicas, ao abrigo de interferências ruidosas.
Carreira do Espetáculo:
Estreia a 4/fevereiro/2005, no JI Despertar, em Oliveira de Azeméis.
Apresentações em vários estabelecimentos de ensino e outros espaços, como o Centro
Lúdico de Oliveira de Azeméis, a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, lojas
FNAC, Espaços Comerciais Dolce Vita, Festival Contemfesta 2009, Centro de Artes e
Ofícios Casa da Senhora Aninhas (Guimarães).
Apresentações recentes (2018):
Serralves (Bioblitz 2018); Festival Educarte 2018, Quinta da Cruz, Museus de Viseu.
Fotos:

Preço Especial para Escolas: 3,5 euros/criança | 5,0 euros/criança acompanhada por
pai/mãe
(todos os valores são isentos de IVA ao abrigo do artigo 9º do CIVA)

http://projetofaunas.wixsite.com/teatroportatil

