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No Laborat   rio do Conservatório de Música de Sintra  
há um mundo de curiosas experiências para testar, 
numa programação que parte de explorações 
musicais para descobrir o mundo sonoro que vive 
em cada participante, incentivando a interação 
e as dinâmicas de grupo.

A oferta estende-se da primeira infância à adolescência 
e caracteriza-se pelo estímulo à interatividade, 
que torna cada sessão única, irrepetível.

Para além do contacto com diferentes sonoridades 
e instrumentos, os participantes aprendem  de 
forma prática e divertida noções do léxico musical 
e descobrem a música que há em toda a parte, 
da natureza às páginas de um livro.

Laborat   rio

aprESEntação
CondiçÕES dE partiCipação

datas: Dias e horários a combinar com as instituições

Local: As atividades podem decorrer no Conservatório 
de Música de Sintra (Rinchoa) ou nas instituições. 
O Conservatório não dispõe de meio de transporte 
para deslocar as crianças às suas instalações.

Custo por criança: 4,00 € (gratuito para os adultos 
acompanhantes). Acresce 1,00 € por criança no caso da 
atividade se realizar na instituição.

pagamentos O pagamento efetua-se até 3 dias 
antes da sessão, presencialmente ou por transferência 
bancária para o IBAN: 
PT50 0035 0692 0000 0468 630 56 (CGD).

rESErvaS E MarCaçÕES
Telf. 219162628  / Tlm: 961826349
geral@conservatoriodemusicadesintra.org

reservas online
Formulário disponível em:
www.conservatoriodemusicadesintra.org/laboratorio-
servico-educativo.html

Nos pedidos de marcação por e-mail indique o nome 
da escola, o nome do responsável pela marcação e 
contactos, bem como a designação da atividade que 
pretende e  o nível de ensino.



BEBÉS
Mundo Sonoro para BEBÉS  

Público alvo: 3 - 35 meses
N.º participantes: 12 a 25 participantes
Duração: 40 minutos
Dinamizadores: Nuno Cintrão 
ou Paulo Cordeiro

Oficina interativa para bébés em que se 
propõe um percurso sonoro,no qual  
ritmos, melodias e outros sons misteriosos 
aparecem para dizer “Olá!” . 
Como verdadeiros pescadores de sons, 
os bebés vão absorvendo tudo em seu 
redor, enriquecendo o  vocabulário musical 
e parti-lhando a sua alegria com quem 
está à sua volta. 



prÉ-ESCoLar
a MúSiCa doS LivroS

Público-alvo: 3 a 5 anos
N.º participantes: 15 a 25 participantes
Duração: 45 minutos
Dinamizadores:  Nuno Cintrão

Como podemos escutar o mundo musical que habita 
nas páginas de um livro? Os participantes desta oficina 
irão descobrir sons, ritmos e melodias e dar vida a uma 
história que nasce nas páginas de um livro. 

Caçador dE SonS

Público-alvo: 3 a 5 anos
Nº de participantes: 15 a 25 participantes 
Duração: 45 minutos 
Dinamizador: Nuno Cintrão. 

Sons à solta pelo mundo à espera de serem encon-
trados Que sons vivem na tua memória? Consegues 
reproduzir algum? Ajuda o nosso caçador de sons a 
enriquecer a sua colecção e a compor novas canções 
com eles.

À dESCoBErta da MúSiCa

Público alvo: 3 a 5 anos
N.º participantes: 15 a 25 participantes
Duração: 45 minutos 
Dinamizadores: Nuno Cintrão ou Olívia Lucas

Ouvir, cantar, tocar e experimentar, são algumas 
das experiências que ao longo desta oficina nos 
levarão a descobrir mais sobre a Música.

a naturEza doS SonS - ouvir E Criar 

Público-alvo: 3 a 5 anos
N.º de participantes: 15 a 25 participantes
Duração: 45 minutos
Dinamizadora: Olívia Lucas 

Com Vivaldi, Saint-Saëns, Brahms, Strauss, e muitos 
outros compositores que se inspiraram na Natureza,  
iremos mergulhar num universo sonoro onde a nossa 
imaginação irá inventar histórias, personagens  
e aventuras. Vem criar a partir dos sons e descobrir 
os segredos que a Natureza esconde.



a MúSiCa doS LivroS

Público-alvo: 6 a 9 anos 
N.º participantes:15 a 25 participantes
Duração: 45 minutos
Dinamizadores: Nuno Cintrão ou Olívia Lucas

Como é que podemos escutar o mundo musical que 
habita nas páginas de um livro? Os participantes 
desta oficina irão descobrir sons, ritmos e melodias 
e dar vida a uma história que nasce nas páginas de 
um livro.

JogoS oLíMpiCoS MuSiCaiS

Público-alvo: 6 a 9 anos 
N.º participantes: 15 a 25 participantes
Duração: 90 minutos
Dinamizadores:  Olívia Lucas

Nesta oficina os participantes serão convidados 
a brincar com música de 1001 maneiras.  
Com muitas emoções e jogos à mistura, 
estas Olimpíadas Musicais prometem....  

1º CiCLo
tuM tuM tuM. QuE HiStÓriaS 
vaiS Contar? 

Público-alvo: 6 a 9 anos
Nº de participantes: 50 a 75 participantes 
Duração: 40 minutos 
Músico: Nuno Cintrão | Atriz: Ana Lúcia Magalhães

Se os peluches ganhassem vida, que histórias teriam 
para nos contar? Vem viver uma aventura musical 
com personagens extraordinárias, numa história 
que tu próprio vais ajudar a construir na companhia 
do Nuno e da Ana Lúcia. 



2º e 3º CiCLoS
SoM a SoM: a Criação dE uMa 
Banda Sonora
Público-alvo: 10 a 14  anos
Nº de participantes: 15 a 25 participantes 
Duração: 90 minutos 
Dinamizador: Nuno Cintrão

Nesta oficina os participantes terão a oportunidade 
de se transformar em compositores especialistas 
em efeitos sonoros recorrendo à mais baixa 
tecnologia disponível! 

BuSCavoz
Público-alvo: 10 a 14  anos
Nº de participantes: 15 a 25 participantes 
Duração: 90 minutos 
Dinamizador: Olívia Lucas

Vem à procura da tua voz e descobrir como ela é 
capaz de (en)cantar. Para ajudá-la brilhar, há muitos 
amigos que vão ajudá-la. Tens que conhecê-los, pois 
é com eles que esta aventura vai começar e ninguém 
sabe muito bem como pode acabar!

BatuQuES E BatuCadaS

Público-alvo: 10 a 14 anos
Nº de participantes: 15 a 25 participantes
Duração: 60 minutos 
Dinamizador: Nuno Cintrão

Oficina de percussão com instrumentos 
reciclados e não convencionais. 
O participantes serão  elementos de 
uma orquestra de percussão onde o trabalho 
em equipa é fundamental.



nuno Cintrão
Guitarrista, compositor e performer. Nasceu em Lisboa em 1980. 
É licenciado em Educação Musical (Escola Superior de Educação de Lisboa ) e Guitarra (Escola Superior de Música de Lisboa). O seu per-
curso, tem sido orientado pelo interesse em levar a música a diferentes contextos e públicos (dos 0 aos 99 anos). A procura de pontos 
de contacto entre diferentes formas de expressão artística e criativa, leva-o a colaborar em diversos  projetos com vertente artística e 
pedagógica. 
É co-fundador da Associação Portuguesa de Música nos Hospitais, com a qual colaborou até 2013 e tem concebido e realizado diversos es-
pectáculos, workshops e formações com  diversas instituições e entidades, de entre as quais se destacam: CCB-Centro Cultural de Belém, 
Fundação Calouste Gulbenkian, CFMI - Universidade March Bloch Strasbourg, Associação Portuguesa de Música nos Hospitais, Fórum 
Dança, Operação Nariz Vermelho,  APEM - Associação Portuguesa de Educação Musical, Orquestra Geração - Sistema Portugal, Casa Pia 
de Lisboa, Conservatório de Música de  Sintra, entre outros. Acredita no papel essencial da arte e da criatividade para o ser Humano. Para 
além de Portugal, teve a oportunidade de apresentar os seus projetos na Bélgica , França e Hungria.

olívia Lucas
Natural de Joanesburgo, África do Sul, Olívia Lucas iniciou os estudos musicais aos dez anos de idade, com o professor Feliciano Mendes. 
Estudou pianoforte na escola Esther Reinders Music Conservatoire, de 1978 a 1988, completando o curso Licentiate of Music (LTCL), 
através de Trinity College London. Ingressou na Universidade de Witwatersrand em 1984, concluindo o Bacharelato de Música. Foi organista 
e maestrina titular na Igreja de St. Annes Catholic Church, de 1983 a 1995. Em 2001 e 2002 realizou o curso de Direcção Coral, na escola Choir 
Academy, em Pretória,  sob a orientação da maestrina/compositora Salomé Hendrikse.
Frequentou vários cursos de pedagogia musical, com destaque para os realizados com os pedagogos Zenda Nel, Jos Wuytack, Ana Ferrão, 
bem como os que foram organizados pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente, Teoria de Aprendizagem Musical de 
Edwin Gordon. Entre 1998 e 2002, foi professora de Educação Musical e maestrina titular do Coro Infantil e do Coro Juvenil, na escola Holy 
Rosary School, em Edenvale, onde também ocupou o cargo de chefe do Departamento de Música. Actualmente é professora de Iniciação 
Musical e Coro no Conservatório de Música de Sintra, onde tem dirigido inúmeras oficinas e ateliers para crianças de várias faixas etárias.

paulo Cordeiro
Iniciou os estudos musicais aos 13 anos de idade na Sociedade Vestiariense, Alcobaça. 
Aos 18 anos começou a aprender a tocar trombone de varas com o professor Hugo Assunção. Em 1989 iniciou o curso no Conservatório 
Nacional de Música, onde completou as disciplinas trombone, acústica, formação musical, história da música, práticas de teclado e classe 
conjunto. No ano de 2005 terminou o Curso Superior de Trombone (via ensino) na Universidade de Évora.Em 2013 concluiu o Mestrado em 
Pedagogia do Instrumento no Instituto Piaget. 
Ao longo da sua carreira tem leccionado música para bebés e Iniciação Musical em diversos colégios e instituições, com destaque para o Con-
servatório de Música de Sintra onde lecciona a disciplina de Música para Bebés desde 2004, bem como as disciplinas de Trombone, Tuba e 
Eufónio. É autor do projecto Sementinha Musical – músicas infantis interactivas, do qual resultaram já dois CDs, editados com fins solidários 
e sessões interactivas ao vivo em escolas e bibliotecas na área da Lisboa. Enquanto músico, tem colaborado com vários grupos de câmara 
e orquestras nacionais e mais recentemente como instrumentista de trombone barroco sacabuxa tenor em vários grupos de música antiga. 


