
 

PROJETO

         Este projeto visa desenvolver nos alunos particularmente a competência da 
expressão dramática, nas vertentes de expressão corporal, gestual e verbal, através de 
encontros/ensaios semanais que visam uma representação final à comunidade educativa. 
São, ainda, aprofundadas outras competências, como as de trabalho cooperativo, da 
autonomia, e do espírito crítico e criativo. Sendo assim, a ação do clube assume-se como 
uma atividade de ocupação de tempos livres fundamental para o desenvolvimento dos 
conhecimentos, atitudes e valores do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.  
          O projeto pretende, também, ser aglutinador de toda a comunidade educativa, uma 

vez que engloba a participação de alunos de todos os níveis de ensino e professores na 
montagem de toda a encenação, tendo como recetora a comunidade educativa alargada: 
alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, colaboradores, convidados 
e público em geral, num espetáculo final de encerramento do 2ºPeríodo.

OBJETIVOS

- Otimizar aptidões e conhecimentos das áreas cultural, artística e literária dos alunos. 
- Desenvolver as potencialidades expressivas e dramáticas. 
- Aprofundar as capacidades de interpretação textual e de outras linguagens não-verbais 
(gestual, sonora, musical, luminotécnica, entre outras). 
- Promover atitudes de reflexão crítica e e espírito crítico. 
- Fomentar o gosto pelo teatro na comunidade educativa. 

- Fomentar a cooperação e colaboração entre os elementos do Clube, aprofundando 
as relações interpessoais.

FUNCIONAMENTO DO CLUBE

Horário

Dia 4ªfeira - Todo o ano – Encontros semanais 

Hora 14H00 – 16H00 (dia e hora a ajustar com os alunos inscritos) 

Local Auditório da Escola Secundária de Barcelinhos 

Coordenador Professor Álvaro Carvalho

Destinatários 

Clube: Todos os alunos dos Ensino Básico ou Secundário da 
Escola Secundária de Barcelinhos, que gostem de teatro - 
através de inscrições. O Clube é constituído pelos alunos 
inscritos.  
Representação: Comunidade educativa alargada: alunos, 
professores, funcionários, encarregados de educação, 
colaboradores, convidados e público em geral.



Algumas imagens que ilustram a atividade deste clube 
 




