
Férias com Arte

11 a 15 de abril de 2023

Dança, Artes Visuais e Chocolate!



Promover a educação pela arte;
Articular a interdisciplinaridade e a
ligação entre os diferentes componentes
da dança;
Promover as relações interpessoais e a
atividade física através do movimento;
Explorar diferentes formas de
comunicação e expressividade;
Desenvolver as capacidades criativas e
performativas fora dos locais
convencionais.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e jovens entre os 6
e os 25 anos
Máximo de participantes: 40

Objetivos:

Apoios: 
Museu da Fábrica do Chocolate
Manuel Rodrigues Almeida e Vanda Balinha



Performance em contexto de site-specific:
explorar diferentes locais da cidade de Viana do
Castelo, ao ar livre ou em locais fechados, de
forma a promover a exploração do movimento e da
performance através da arquitetura e da história do
sítio em questão. Existirão vários tutores a
acompanhar os diferentes grupos de faixas de
etárias.
Momento cultural: enriquecer o conhecimento dos
participantes através de momentos de sessões de
cinema e abordagens à história, quer da dança
quer das artes visuais.
Oficina performativa: workshops de composição
coreográfica, com o objetivo de desenvolver um
produto final para apresentação ao público.
Oficina Visual: oficinas de artes plásticas
enquanto espaço de experimentação, exploração e
construção de cenários.
Cuidar do corpo: sessões de alongamento do
corpo no final de cada dia abertas a toda a
comunidade escolar (família).

Programa:



Horário 11/04 (ter) 12/04 (qua) 13/04 (qui) 14/04 (sex) 15/04 (sáb)

9H30-
11H00

Site-specific
(Museu da Fábrica

de Chocolate -
com visita guiada)

Site-specific
(Parque Ecológico

Urbano)

Site-specific
(Praia Norte)

Site-specific
(Forte Santiago

da
Barra)

Workshop de
maquilhagem

e
penteados e

figurinos

11H30 -
13H00

Momento cultural
(uma histórias das

artes)

Momento
cultural

(Sessão de
Cinema -

videodança)

Momento
cultural

(História do site-
specific)

Momento
cultural

(sessão de
cinema - artes

visuais)

Oficina Visual

14H30-
16H00

Oficina
Performativa

Oficina
Performativa

Oficina
Performativa

Oficina
Performativa 

Ensaio
Conjunto

Ensaio de luz
e som

Ensaio geral

16H15-
16h45

Cuidar do Corpo Cuidar do Corpo Cuidar do Corpo
Cuidar do

Corpo
Exposição

Final

17h00-
19h00

Oficina Visual Oficina Visual Oficina Visual Oficina Visual
 

Apresentação
final

Horário

 

*Caso as condições climatéricas não estejam favoráveis os locais do site-
specific serão alterados.



Pacotes Alunos Externos Alunos Internos*

Completo 120€ 42€

Manhã 48€ 15€

Tarde 72€ 27€

Preçário

 
*Alunos internos da EVIC apenas pagam 35% do valor.
Nos valores já estão incluídos almoços e seguro para as atividades de
site-specific, visita guiada ao Museu da Fábrica de Chocolate e
materiais para a Oficina Visual. 

Fases de Inscrição

De 27 de fevereiro a
25 de março

De 26 de março a 1 de
abril

De 2 a 8 de abril

Preço Normal +10€ +20€


