
 

  



Ciclo de Oficinas Socioculturais 
Administradas por: Maria da Graça David 

 

Inscreve-te! 
15€ cada oficina 
40€ pelas 4 oficinas 
info@amagos.org 
 
Autora e Mentora: M.ª Graça David (graca.david@sapo.pt). 
Tel. 966 464 831 
Coordenador: Fernando Teodósio (fernando.teodosio@amagos.org). 
Tel. 963 209 557 
 
Projeto Sociocultural para o Desenvolvimento Humano 
IDAS - Integração e Desenvolvimento de Atividades Socioculturais - Magos AHID 
 
http://idas.amagos.org/projetos/projeto-sociocultural.html 
 
As receitas de todas as ações, revertem a favor dos projetos da Magos – Associação 
Humanitária Internacional. Ao inscrever-se contribui para uma causa! Obrigado pelo seu 
apoio! http://idas.amagos.org/ | info@amagos.org 
 
Oficina de Expressividade 
Movimento, Gesto, Som e Voz 
14 de Junho de 2015 
Das 11h00 às 13h00 
 
Oficina de Expressão Artística 
A arte da expressão artística 
21 de Junho de 2015 
Das 11h00 às 13h00 
 
Oficina de Expressão Dramática 
A arte da expressão dramática 
28 de Junho de 2015 
Das 11h00 às 13h00 
 
Oficina de Desenvolvimento em Grupo 
“Era uma vez…” 
5 de Julho de 2015 
Das 11h00 às 13h00 
 



 
 
Diagnostico realizado: Num mundo cada vez mais preenchido de estímulos do exterior, 
cheios de canais de informação, com inúmeras formas de comunicação, e tipos de 
linguagem, é cada vez mais importante, dedicar algum tempo, no conhecimento, e 
desenvolvimento, de nós próprios e da nossa expressão interior. 
 
Objetivos: Entidade, Comunidade e Sociedade 
 
Todo o esforço da educação tem como objetivo dar ao futuro adulto de amanhã os 
meios para saber viver e para a sua integração social. 
A “expressão dramática” (a linguagem dramática) permite através de uma pedagogia 
ativa e dinâmica auxiliar e orientar a maturação da criança e levá-la a encontrar uma 
forma de estar no mundo sem nada de lhe impor de exterior a si. 
Assim como é objetivo deste projeto conduzir os jovens e adultos a ganharem 
consciência das suas capacidades, despertando o poder criador, a autoestima, e a 
confiança para melhor ultrapassarem as deficiências e limitações. 
A desinibição e o desenvolvimento da capacidade de expor e trocar ideias em grupo é 
um objetivo deste projeto; na criança através da arte teatral, de uma forma espontânea, 
a resolução de conflitos entre a realidade da criança e a realidade do adulto. 
 
Como o projeto irá contribuir de forma decisiva para a sua resolução: 
 
Benefícios que uma criança da escola primária pode ter neste tipo de ações/sessões: 
com a rutura dos métodos pedagógicos ativos, da escola infantil, e a aquisição brusca 
de conhecimentos na escola primária, a criança deixa de lado a criatividade e 
imaginação, quando se afirma que a criança é um artista, está-se simplesmente a 
verificar uma das características, do seu desenvolvimento psicológico. 
 


