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CLUBE DE TEATRO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO 

 

Todos podem fazer Teatro, até os atores, e em toda a parte se pode fazer 
Teatro, até nos teatros.” Augusto Boal   

 

O Clube de Teatro pretende estimular os alunos de forma a contribuir para o 

desenvolvimento das competências essenciais que os transformarão em 

adultos equilibrados e competentes. Assim, pretende proporcionar-lhes um 

espaço de aprendizagem.  

Competências específicas a desenvolver nos alunos 

- Descobrir e/ou explorar o prazer da Língua Portuguesa e da Expressão 
Dramática;  

- Descobrir e/ou explorar as suas diversas capacidades e interesses de uma 
forma lúdica, mas participativa;  

- Desenvolver atitudes de colaboração, no sentido da concretização de um 
objetivo comum, responsabilizando-os para tarefas a cumprir, e fomentando a 
tolerância e a aceitação da diferença; 

-Ocupar eficazmente os tempos livres; 

- Incentivar a investigação; 

- Incentivar o gosto pela leitura; 

- Ler com fluência e expressividade; 

- Reconhecer a estrutura do texto dramático; 

- Identificar elementos cénicos; 

- Comunicar de forma autónoma e desbloqueada, em diversos contextos; 

- Adequar a expressão oral e gestual a contextos próprios; 

- Utilizar adequadamente recursos expressivos; 

- Reconhecer e confrontar diversas linguagens para comunicar uma intenção; 

- Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens e 
técnicas ao contexto; 

- Participar em atividades interpessoais e de grupo, respeitando normas e 
regras de atuação; 

- Mobilizar e coordenar aspetos psicomotores, necessários ao desempenho de 
tarefas; 

- Comunicar, discutir e defender ideias próprias; 



 

- Converter textos do género narrativo em textos do género dramático; 

- Encenar textos do género dramático; 

- Representar textos dramáticos; 

- Proporcionar a intervenção na escola. 

 

Plano de Atividades e Disposições gerais 

- Integram este clube, para além da professora responsável, os professores 
que queiram participar e todos os alunos que nele se inscreverem. 

- Horário e local de funcionamento: 

DIA HORA/destinatários SALA 

Quarta-feira 13h e 50m às 14h e 40m – 3º ciclo Sala 14 

Quarta-feira 14h e 40m às 15h e 30m – 2º ciclo Sala 4 

 - Serão trabalhados diversos textos dramáticos, tendo em vista o 
aperfeiçoamento da fluência e expressividade da leitura dos alunos. 

 

- Os alunos deverão adquirir técnicas de representação, associando a 
linguagem verbal à linguagem gestual, tendo em conta os diversos contextos. 

 

 - Proceder-se-á à conversão de textos do género narrativo em textos do 
género dramático, em trabalho de grupo, tendo por objetivo a cooperação em 
projetos comuns, bem como a manifestação e defesa de ideias próprias. 

 

- Serão encenados e, posteriormente, representados alguns textos de autores 
portugueses, tendo em vista a capacidade do aluno de comunicar de forma 
desbloqueada, por um lado, e a divulgação da literatura portuguesa, por outro. 

-As representações ocorrerão nas atividades da escola e quando se achar 
oportuno. 

Coordenadora: 

 

 (Maria do Carmo Ferreira) 

 
 



 


