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Duração
30 Minutos / sessão
(com intervalos de 15 minutos entre sessões com diferentes grupos)
Nº de bebés por sessão: 10 bebés (cada um acompanhado por 1 adulto)

Coordenação
Ana Lázaro- Diretora Artística e Criadora na área do Teatro para Infância
Dra. Alexandra Lázaro - Psicóloga Clínica especializada em Clínica da Infância

Grupos etários recomendados
GRUPO 1: Dos 9 meses aos 18 meses
GRUPO 2: Dos 18 meses aos 36 meses

Descrição
Nesta oficina, vamos partir das linhas orientadoras do Teatro e da Expressão
Dramática para criar uma experiência sensorial, expressiva e interativa, dedicada aos
bebés e aos pais.
Os bebés e familiares são convidados a integrar um percurso lúdico onde são
estimulados a descobrir objetos, espaços, personagens e histórias animadas pela sua

própria imaginação e expressão. Enquanto são conduzidos pelo desenrolar de
momentos interativos, vão ser criadores e habitantes deste cenário imprevisível.
Os bebés irão explorar possibilidades expressivas e recursos que estão na base da
linguagem da Expressão dramática e que são por sua vez instrumentos essenciais
para um desenvolvimento feliz:


o jogo; a imaginação e a abstração; a expressão sonora e vocal; a expressão física
e não-verbal; o relacionamento com os outros, e a empatia.

O Workshop é conduzido por uma Atriz e Criadora na Área Infantil e por uma
Psicóloga especializada em Clínica da Infância. Enquanto guiamos os bebés
num processo de exploração de espaços de imaginação e criação, ao longo
da oficina vamos compreender na prática, quais as competências que se
podem fortalecer em cada etapa do desenvolvimento, e reconhecer
estratégias de enriquecimento da relação entre os bebés, a família e o mundo
exterior.

Objetivos
-Enriquecer a plasticidade neuronal;
- Desenvolver a comunicação verbal e não-verbal e
instrumentos expressivos de crianças e adultos;
- Alargar as hipóteses interrelacionais entre pais e filhos
e estimular o espaço lúdico como momento de
aprendizagem.

Materiais
Facultados pelas
Coordenadoras

Preço
500 Euros + IVA
(à taxa em vigor- 23%)
O valor contempla 3
sessões de 30 minutos.

Contatos e Informações:
E-mail: producao@dobrar.com
Telefone: 96 624 04 24

Um Projeto do Ciclo: ARTE & CRESCIMENTO
| Núcleo Artístico

