LABORATÓRIO
SERVIÇO EDUCATIVO

ATIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES
Ano letivo 2021/2022

No Laboratório 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.
Para além do contacto com diferentes sonoridades, os participantes aprendem de forma
prática e divertida noções do léxico musical e
descobrem a música que há em toda a parte.
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Oficina O Sorriso do Leão

A oferta estende-se da primeira infância à adolescência e caracteriza-se pelo estímulo à interatividade, que torna cada sessão única, irrepetível.
Neste ano letivo 2021-2022, a programação do
Laboratório continua a apostar no cruzamento
com outras áreas artísticas, como a dança, os
livros, com propostas idealizadas para um trabalho com grupos pequenos, salvaguardando
a segurança e saúde de todos os participantes.
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Música
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Dança
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Livros

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Datas
As sessões são agendadas em dias e horários a combinar com cada instituição,
entre os meses de Outubro de 2021 e Julho de 2022.
Local
Em 2021/2022, as atividades decorrem exclusivamente nas escolas de ensino regular
ou outros espaços disponibilizados pelas instituições.
Preços (por criança)
Oficinas de 40 a 60 minutos - 5,50 €
Gratuito para os adultos acompanhantes.
Pagamentos
O pagamento efetua-se preferencialmente até 48 horas antes da sessão por transferência
bancária para o IBAN: PT50 0035 0692 0000 0468 630 56 (CGD), com envio de comprovativo
por e-mail. Em alternativa pode ser efetuado no próprio dia, em numerário certo.
Reservas e marcações
Telf. 219162628 / Tlm: 961826349
E-mail: geral@conservatoriodemusicadesintra.org
Reservas online
www.conservatoriodemusicadesintra.org/laboratorio-servico-educativo.html
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Oficina A Música dos Livros
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OFICINA

MUNDO SONORO PARA BEBÉS

Oficina interativa para bébés em que se propõe
um percurso sonoro, no qual ritmos, melodias
e outros sons misteriosos aparecem para dizer “Olá”.
Como autênticos pescadores de sons, os bebés
vão absorvendo tudo em redor, enriquecendo
o vocabulário musical e partilhando a alegria com
quem está à sua volta.
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BEBÉS 4 - 36 MESES
Por
Nuno Cintrão ou Catarina Anacleto
Duração
35 minutos
Datas
2ª, 3ª, 4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
14 a 22 participantes
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OFICINA

PRÉ-ESCOLAR
1º CICLO

Os participantes desta oficina irão descobrir sons,
ritmos e melodias que habitam nas nas páginas
de um livro.

Por
Nuno Cintrão

A MÚSICA DOS LIVROS

Chiu! Temos um Plano - Chris Haughton
O Nabo Gigante - Alexis Tolstoi
Cuquedo - Clara Cunha
Vamos à Caça do Urso - Michael Rosen

Duração
45 minutos
Datas:
4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
14 a 50 participantes.
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OFICINA

À DESCOBERTA DA MÚSICA

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

PRÉ-ESCOLAR
1º CICLO
Por
Catarina Anacleto ou Olívia Lucas
Duração
45 minutos
Datas
Dias e horários a combinar
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Participantes
14 a 50 participantes.
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OFICINA DE DANÇA AFRICANA

CUQUEDO

Através da história “O Cuquedo” vamos explorar
movimentos inspirados na energia dos Animais da
Selva ao som de ritmos alegres da terra quente
africana. Vamos ser Hipopótamos e sentir o bater
dos pés na terra , saltar até ao céu com as Zebras,
brincar na água com a tromba do Elefante, alongar
o pescoço e dançar com o outro com as Girafas e
sentira força do Rinoceronte.
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PRÉ-ESCOLAR
1º CICLO
Por
Alexandra Mwana
Duração
45 minutos
Datas
2ª, 4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
14 a 25 participantes
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OFICINA

PRÉ-ESCOLAR
1º CICLO

A partir da fábula O Rato e o Leão vamos conhecer a
amizade improvável entre um ratinho muito
corajoso e um vaidoso rei da selva, através de jogos
rítmicos, capoeira e danças africanas numa viagem
por sonoridades de diferentes países.
Vamos explorar vários processos criativos até ao
abraço final de amizade.

Por
Alexandra Mwana

O SORRISO DO LEÃO

Duração
45 minutos
Datas
2ª, 4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
14 a 25 participantes
Requisitos
Espaço amplo para atividades
de movimento.

Oficina O Sorriso do Leão
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OFICINA DANÇANTE

A GIRAFA E OS MAPIKU

Na festa anual da floresta, a Girafa sentiu-se triste
e envergonhada por dançar de forma desastrosa, até que os amigos Mapiku, por detrás da sua
máscara, sussurraram: “o importante é encontrar
a batida perfeita!”. Vamos descobrir as várias formas de dançar dos animais que participam nesta
festa e descobrir, com a Girafa, aquela batida perfeita, que nos faz vibrar o coração e em que todo
o nosso corpo dança.

PRÉ-ESCOLAR
1º CICLO
Por
Alexandra Mwana
Duração
45 minutos
Datas
2ª, 4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
14 a 25 participantes
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OFICINA

PRÉ-ESCOLAR
1º CICLO

BACH, BEETHOVEN, BRAHMS

Por
Catarina Anacleto violoncelo
Nuno Vasconcelos guitarra

VITAMINA B3

Cansaço? Falta de energia? Isso pode bem ser
falta de vitamina B3! Durante esta oficina
a nossa equipa especializada irá prescrever
doses controladas da vitamina musical
composta pelos três Bs da música clássica:
Bach, Beethoven e Brahms.

Duração
45 minutos
Datas
2ª ou 3ª feira de manhã
Participantes
14 a 25 participantes

Oficina Vitamina B3
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Oficina Ritmu
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ESPETÁCULO

TUM TUM TUM.
QUE HISTÓRIAS VAIS CONTAR?
Vem viver uma aventura musical com personagens extraordinárias, numa história que tu
próprio vais ajudar a inventar, com a ajuda do
Nuno e da Ana Lúcia.

1º CICLO
Por
Lúcia Magalhães e Nuno Cintrão
Duração
45 minutos
Datas
4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
25 a 75 participantes.
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OFICINA

2º E 3º CICLOS

Em conjunto vamos explorar ritmos tradicionais
de Portugal e do Mundo e criar um grupo de
percussão com vários instrumentos musicais.

Duração
45 minutos

RI-TMU

Por
Nuno Cintrão

Datas
4ª ou 6ª feira de manhã
Participantes
14 a 25 participantes
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especialistas
laboratoriais
ALEXANDRA MWANA
O gosto pela dança resultou da fusão da participação
em várias aulas de movimento, bem como em projetos de dança africana com vários professores e de
viagens pela Terra do Calor onde Alexandra Mwana
desenvolveu a curiosidade e o fascínio pelos ritmos
energéticos dos instrumentos, pela magia do ritual e
pela simplicidade complexa e alegre dos movimentos
do quotidiano da própria TERRA. Daí nasceu a necessidade de transmitir essa alegria dançante para as
crianças através de contos imaginários, e assim surgiu
o projeto Toca a Mexer. Cada historia é uma viagem
dançante e musical de forma a despertar várias sensações criativas do nosso corpo e saber expressá-las.

CATARINA ANACLETO
Iniciou os estudos de violoncelo na Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo. Como bolseira da
Fundação Calouste Gulbenkian frequentou as Universidades de Utrecht e Zwolle na Holanda. Em 1998
obteve uma bolsa de estudos da Universidade de
Milwaukee, nos E.U.A, onde completou o certificado
de pós-graduação em Música de Câmara. Tocou em
várias orquestras de câmara e sinfónicas. É professora certificada do Método Suzuki pela Associação
Americana Suzuki e Universidade de Paul (Chicago).
Participou em vários projetos musicais de música
portuguesa e tocou com artistas como Amélia Muge,
Ana Moura, Joana Amendoeira, Cristina Branco, Fernando Tordo, Filipe Raposo, entre muitos outros. Colabora com regularidade na dinamização de oficinas
pe-dagógicas. No Conservatório de Música de Sintra
leciona Violoncelo e Orquestra Juvenil.
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NUNO CINTRÃO
Guitarrista, compositor e performer. Nasceu em Lisboa em 1980. É licenciado em Educação Musical (Esc.
Sup. de Educação de Lisboa) e Guitarra (Esc. Sup. de
Música de Lisboa). O seu percurso, 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 espectáculos, 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.

NUNO VASCONCELOS

OLÍVIA LUCAS

Nasceu em Lisboa em 1965.
Na Academia de Amadores de Música estudou Harmonia com o Maestro Fernando Lopes Graça e concluiu o Curso de Guitarra com o Prof. Paulo Valente
Pereira.
Frequentou o Instituto Gregoriano de Lisboa e possui
a Licenciatura em Composição pela Escola Superior
de Música de Lisboa.
Tem atuado como guitarrista a solo e com diferentes
formações de música de câmara em recitais promovidos por instituições diversas em Portugal e no
estrangeiro.
Gravou dois CDs com o duo Cordatum e com o Trio
de Guitarras de Sintra.
Tendo sido professor em várias escolas da região
de Lisboa, atualmente leciona Guitarra Clássica e
Análise e Técnicas de Composição no Conservatório
de Música de Sintra. Assume ainda funções como director pedagógico e coordenador do Departamento
de Guitarra Clássica.

Natural de Joanesburgo, África do Sul, iniciou os estudos musicais aos dez anos de idade. 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. Atualmente 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.
ntra desde 2004.
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