Programa*
Congresso Internacional As Artes na Educação Especial: teorias, metodologias e práticas
sociais, culturais e educativas para a inclusão.
Organização: Intervenção – Associação para a promoção e divulgação cultural
Datas: 23, 24 e 25 de Maio de 2019
Local: Auditório da CESPU – Vila Nova de Famalicão
Dia 23 de Maio (Quinta-Feira)
9.00 Horas: Abertura do Secretariado
Receção a conferencistas e congressistas
Antecede a sessão de abertura um exercício performativo à volta da dança inclusiva.
"IndépenDance" com Catarina Oliveira Bento, Joana Silva e Prof.ª Doutora Susana de
Figueiredo.
(Breve Sinopse: A dança inclusiva abre o Congresso com uma história de encontros e
vicissitudes, num palco dominado pela pluralidade. Nesta performance, cobrem o diálogo,
difundem o movimento e experimentam a musicalidade em corpos distintos, sem rótulos e
etiquetas morais e sociais).

9.30 Horas: Sessão de Abertura Presidida Pelo Senhor Presidente da Camara Municipal de
Famalicão, Mestre Paulo Cunha.
10.00 Horas: Conferência Inaugural: As Artes na Educação Especial: criatividade, inclusão,
participação junto de cidadãos portadores de deficiência a ser proferida pelo Doutor Pedro
Strecht. Apresenta o Doutor Pedro Strecht o Dr. Franclim Castro e Sousa.

11.00 Horas
Painel I – A animação Artística e intervenção educativa junto de populações especiais
Coordenação: Mestre Altino Rio - Centro de Formação de Professores do Alto Tâmega e
Barroso

1. Prof. Doutor Joaquim Escola – UTAD
As TIC como fator de inclusão e de promoção dos direitos humanos

2. Prof.ª Doutora Ana Thudichum Vasconcelos - Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa
O papel do design para a Inovação social, na promoção dos objectivos de desenvolvimento
sustentável por via da expressão plástica e da cultura artística

3. Professora Doutora Sónia Galinha – Instituto Politécnico de Santarém
A diversidade de necessidades e as potencialidades de todos e de cada um para a inclusão,
participação e desenvolvimento: o DLei 54/2018 e o DLei 55/2018

4. Professora Doutora Luísa Avila Costa - Universidade do Porto
O olhar estético sobre o corpo na educação especial: do corpo como narrativa de uma história
vivida

5. Professora Doutora Paula Vaz – Instituto Politécnico de Bragança
A abordagem multinível para uma Educação Inclusiva: desafios e oportunidades

14.00 / 17.00 Horas: Oficinas, Workshops, Grupos de Trabalho, Mesas Redondas...
Oficina / Workshop
Oficina de Dança:
“A
Arte
do
Movimento”

Orientador
Professora
Doutora Susana
de Figueiredo

Curriculum
Doutoramento em Estudos
Literários na Universidade de
Vigo. Leciona na Universidade
de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Mestre em Artes
Cénicas, com especialização em
Educação e Animação Teatral,
pela Universidade de Vigo.

Sumula
Pretende-se com esta oficina trabalhar a linguagem
corporal em diferentes aspetos: desde o autoconhecimento
corporal; à relação da expressão corporal como atividade
física educativa; ao cultivo da comunicação através da
corporalidade e da expressividade; à metamorfose do
corpo e a transformação da personalidade através da
quebra de limites corporais.

FOTO

Modelo de
multinível

intervenção

Professora
Doutora Paula
Vaz

É Doutora em Estudos da
Criança-Especialidade
de
Educação Especial pelo Instituto
de Educação da Universidade
do Minho.

Este workshop tem como objetivos a reflexão em torno de
um modelo de intervenção multinível. A dinamização do
workshop passará pela apresentação de instrumentos a
utilizar no contexto deste modelo, nomeadamente ao nível
da triagem universal e da monitorização do progresso na
aprendizagem da leitura, no contexto do ensino básico.

A estética contemporânea e
o teatro na Paralisia
Cerebral,

Mónica Cunha |
Técnica
Profissional de
Animação
Cultural
da
Associação do
Porto
de
Paralisia
Cerebral.

Esta oficina tem como objetivo a partilha de técnicas de
estética teatral contemporânea, assim como a utilização do
teatro psicofísico e a conciliação das novas tecnologias.
Pretende ser um espaço onde se reinventam novas
perspetivas do fazer artístico, sublinhando a importância
do processo criativo em cada individuo.
A Oficina será dinamizada pela Encenadora da companhia
“ Era uma vez…teatro e de três atores com Paralisia
Cerebral.

Worksop Pintura e doença
mental

Dr.ª
Cláudia
Dias
–
Animadora
sociocultural

Formação em teatro/dança com
Tim Wellon e Marc Klen.
Formação em teatro Físico com
estágio no Théatro du Fil,em
Savigny-sur–Orge,
Paris,
inserido no curso de “Formação
de Expressões Comunicação de
Linguagem na Prática de
Criação Artística e Criação de
Projetos”. Durante o seu
percurso tem participado em
vários workshops Nacionais e
Internacionais de teatro e dança
de arte inclusiva.
Licenciada pela ESE de Lisboa.
Pós graduação em Reabilitação
Psicossocial e Saúde Mental.
Animadora do Centro de Apoio
Social do Pisão: Intervenção
junto
de
portadores
de
deficiências
várias
como
esquizofrenias,
bipolar
e
autismo.

Oficina A musica e a
mimica
como
prática
inclusiva

Músico e Mimo
David Valente
Animador
e
Músico
Luís
Carvalho

David
Valente
Artista
multidisciplinar,
Curso
de
Animadores Musicais
(Workshop Leader) na Casa da
Música, onde trabalha com Tim
Steiner, Pete Latanka, , Duncan
Chapman, Sam Mason e Paul
Griffiths.
Luis Carvalho - Clarinetista,
guitarrista e baixista. Iniciou os
estudos musicais aos 10 anos
com a aprendizagem do
clarinete.
Frequentou
o
Conservatório de Música da
Jobra até ao 5º grau e finalizou
o 8º grau no Conservatório de
Música de Águeda.

Nesta oficina pretendemos as potencialidades existentes
na expressão corporal e musical como ferramentas que
que potenciem a liberdade expressiva do ser humano de
forma a dar a todos os cidadãos a oportunidade de se
manifestarem e beneficiarem da sua capacidade expressa
rumo a uma participação ativa e inclusiva.

Oficina
Título:
coração

Prof.ª Doutora
Margarida
Adónis Torres e
Prof.ª Doutora
Cristina Rebelo
Leandro

Doutorada
em
História
Contemporânea com a tese
“Percursos
do
Teatro
Universitário
em
Portugal
(1974/1994)”, na Faculdade de
Letras da Universidade de
Coimbra. É docente na Escola
Superior de Educação de
Coimbra.

Resumo: Espreitar, olhar, ver, sentir. Atravessar a pele e
entrar no coração. Daqui percorre-se um recanto,
contorna-se uma curva e descobrem-se os atalhos para
comunicarmos com os outros. Que imagens pulsam dentro
de nós? Quais as que guardamos e quais as que
desfocamos ou descartamos?
Nesta oficina, que cruza a dança e o drama, parte-se à
descoberta das múltiplas capacidades do corpo, para,
individualmente e em grande grupo, cruzar a imaginação
com a emoção, a criatividade com a comunicação, o
quotidiano com o ato criador.
Quais os caminhos do mapa de cada coração?

Cartografia

do

Com este workshop pretende-se dotar os participantes de
algumas técnicas simples para pintar a óleo em tela e
posteriormente ensiná-la aos seus públicos alvo. É
objetivo também que haja troca de experiências e
técnicas.

Workshop
Círculo de Ritmo, Voz e
Corpo.
Ferramentas
terapêuticas
para
necessidades especiais

Professora
Enrica Tifatino

Musicoterapeuta, Drum Circle
Facilitator Challenge; Formada
em Italia em Arteterapia, Dança
e Expressão do Movimento;
Professora
de
Letras
e
Filosofia, especialização em
dramaturgia teatral.

Este workshop tem como objetivo oferecer recursos e
métodos para trabalhar com pessoas com necessidades
especiais, a partir de técnicas de musicoterapia y
dançaterapia utilizando o poder do circulo como ritual
para cada atividade. Se incluem experiencias práticas de
recursos musicoterapêuticos e dançaterapêuticos, em
concreto ritmo, voz y corpo.

OFICINA
MUSICOTERAPIA

DE

Dr.ª
Cristina
Castro
Rodrigues

Musicoterapeuta. Licenciada em
Psicologia, pós-graduada em
Musicoterapia.
Curso de Especialização de
Musicoterapia em Medicina.
Associação
Nacional
de
Musicoterapeutas.

Tendo em conta uma metodologia dinâmica e activa
pretende-se proporcionar uma
experiência prática e vivencial da musicoterapia em
grupo. Consciencializar os
profissionais das diferentes áreas, relativamente à
importância da música na vida
pessoal e profissional e de que forma a musicoterapia
poderá ser aplicada junto da
população com necessidades especiais

Workshop
Mediação
Expressiva na Dança: O
que pode todo o(s)
corpo(s)?

Doutoranda
Danielle Berbel
Leme
de
Almeida

O objetivo promover a visualização das várias
possibilidades de intervenção através da dança; a
sensibilização para a perceção corporal individual e
coletiva; incentivar a reflexão a cerca do potencial criativo
do corpo nas suas mais diferentes manifestações;
evidenciar as possibilidades da comunicação não verbal e
da dança, explorar a utilização do corpo como estimulo
para a realização das diversas atividades artísticas e
terapêutica.

Oficina - Loja temporária
de vender poetas

Dra
Adriana
Campos

Danielle Berbel Leme de
Almeida.
Doutoranda
em
Estudos da Criança – Sociologia
da Infância - universidade do
Minho. Mestre em Estudos da
Criança - Animação Teatral UNIVERSIDADE DO MINHO
(2011). Especialista em Corpo
Contemporâneo pela Faculdade
de Artes do Paraná (2005),
Licenciatura e mestrado em
ensino da Dança pela Faculdade
de Artes do Paraná (2001) .
Professora de Dança em cursos
de formação para professores da
rede estadual e municipal do
Paraná por mais de 5 anos.
Licenciada em Teatro e
Educação pela Escola Superior
de Educação de Coimbra.
Completou a sua formação em
2013, no curso Dança e
Comunidade, no Fórum Dança
(Lisboa).

Oficina:
Um
novo
paradigma de Educação em
Portugal:
Práticas
Inclusivas que resultam

Mestre Maria
Joana Soares de
Almeida

Pós graduada em Necessidades
Educativas
Especiais
no
domínio Cognitivo e motor pelo
ISCE; Pós graduada em
Técnicas e Metodologias Ativas
e Expressivas – Arte Educadora
pelo
ISLA;
Mestre
em
Desenvolvimento
e
Perturbações da Linguagem na
Criança
Área
de
Especialização em Educação e
Ensino
da
Língua
pela
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas em parceria com a
Escola Superior de Saúde de
Setúbal. dificuldades específicas
de aprendizagem (leitura e
escrita) PHDA.

Esta oficina tem como objetivo a partilha de métodos e
técnicas de trabalho que promove a filosofia de uma
escola inclusiva e fazer uma reflexão sobre as
necessidades dos diversos perfis de funcionalidade dos
jovens bem como os métodos e perfil de professor que
melhor se adequam aquilo que se espera de uma escola
inclusiva.

Esta oficina , propõe-se experimentar alguns dos
exercícios que
integraram os ateliers de exploração, desde a descoberta
da obra escrita até à criação do
resultado final, numa loja onde temporariamente se
puderam comprar/encontrar poetas.
Estaremos a ficar poéticos?

Oficina de musicoterapia
na educação inclusiva

Professora
Doutora
Vanessa
Vannay Allasia

Oficina
ARTES EXPRESSIVAS:
POTENCIAR
A
LIBERDADE PARA SER

Doutoranda
Marta Maciel

Workshop
Práticas
Inclusivas
e
potencialidades
das
Intervenções Assistidas por
Animais

Mestre
José
Carlos
Fernandes

Esta oficina tem como
objetivo a partilha das
experiências
dos
voluntários no projeto IN
Póvoa- Praia para todos
com as pessoas com
desafios de acessibilidades
e a multideficiência

Grupo de trabalho sobre a
reflexão do olhar estético
sobre o corpo na educação
especial: do corpo como
narrativa de uma história
vivida

Dr.ª Olindina de
Jesus
Pereira
Novo

Prof.ª Doutora
Luísa Ávila da
Costa

Doutorada
pela
Pontifícia
Universidade de Salamanca.
Licenciatura em Musicoterapia
pela Faculdade de Medicina da
Universidade de El Salvador
(Buenos Aires, Argentina).
Mestre em Musicoterapia e
Diploma em Educação Especial
pela Pontifícia Universidade de
Salamanca. Musicoterapeuta e
coordenadora do serviço de
atenção a menores vítimas de
maus-tratos e / ou abuso sexual
de
ADAVAS
Salamanca.
Musicoterapeuta e coordenadora
do programa de atenção a
menores
com
diversidade
funcional do Departamento de
Bem-Estar Social da cidade de
Benavente (Zamora).
Licenciada
em
Animação
Sociocultural, especialização em
Educação Infantil e Básica
Inicial – Expressões Artísticas
Integradas. Fez a Pós-graduação
em Gestão Cultural e o MBA
Executivo
em
Gestão
Autárquica. Possui o Diploma
de Estudos Avançados em
“Educação e Desenvolvimento
Humano. Perspectivas teóricas,
históricas e sociais”, pela
Universidade de Santiago de
Compostela,
Espanha.
Atualmente é doutoranda em
“Equidade e Inovação em
Educação”,
na
mesma
Universidade.
É Diretor de um Centro de
Formação
de
Professores.
Licenciado em Ensino da
História e Ciências Sociais.
Mestre em Educação com
especialização em Organizações
Educativas e administração
Educacional pela Universidade
do Minho.
Licenciada em Organização e
Gestão de Empresas pela
Universidade
do
Porto.
Formadora
de
Empreendedorismo,
relações
interpessoais,
gestão
de
conflitos.
para todos.

Nesta oficina vai ter lugar a utilização de técnicas e
metodologias de musicoterapia numa sala de aula
inclusiva pode promover uma participação activa no
processo de aprendizagem contínua, promover a
igualdade de oportunidades e colaborar não só para obter
o máximo desenvolvimento de aptidões e competências,
mas também para permitir a coesão de todos os alunos.
comunidade educativa.

Doutorada em Ciências do
Desporto pela Faculdade de
Desporto da Universidade do
Porto e professora auxiliar no
departamento de Sociologia e
Antropologia do Desporto da
Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto. Tem
desenvolvido a sua investigação
nos últimos anos no âmbito da
filosofia do desporto, em torno
da temática da estética, bem
como na consideração de uma
interseção estético-ética no
desporto, concretamente no que
diz respeito à sua pertinência
para a educação física e a
educação pelo desporto.

Pretende-se que, a partir dos desafios lançados pela
conferência O olhar estético sobre o corpo na educação
especial: do corpo como narrativa de uma história vivida,
se realize um grupo de reflexão no qual, cada um dos
presentes, possa partilhar com os demais estratégias
pedagógicas concretas de promoção deste olhar no seu
contexto profissional específico, orientadas por um
conjunto de questões concretas deixadas pela
comunicação.

Com o recurso às Artes Expressivas (dança/movimento,
desenho/pintura e escrita criativa) esta oficina pretende
sensibilizar para a importância de criar espaços de
liberdade, internos e externos, para que cada pessoa possa
permitir-se expressar e viver, no palco da vida e em
relação (consigo, com os outros e com o mundo), coerente
com a sua forma de ser, sentir, pensar e estar. A oficina
será dinamizada explorando o potencial das artes
expressivas em contexto educativo, comunitário e
terapêutico.

Os participantes desta oficina terão a oportunidade de
conhecer vários projetos de IAA da DTC SOCIAL,
contatar diretamente com um cão treinado em
Intervenções Assistidas por animais (Maggie) e desenhar
um projeto de Intervenção em que o cão seja uma maisvalia para atingir propósitos cognitivos, emocionais ou
psicomotores.
Esta oficina tem como objetivo a partilha das experiências
dos voluntários no projeto IN Póvoa- Praia para todos
com as pessoas com desafios de acessibilidades e a
multideficiência. Como é que este projeto mudou as suas
consciências em relação aos desafios de acessibilidades e
à multideficiência

Oficina:
Cor & Forma

Mestre
Ana
Luísa Monteiro

Esta oficina tem como objetivo
a partilha de métodos e técnicas
assentes em conceitos
de cor e de forma, usados nas
oficinas do Plano de Promoção
das Artes do
Agrupamento de Escolas de
Boticas, para, por exemplo,
alunos com dificuldades na
motricidade fina

Workshop:
DANÇA
TERAPIA/Arte Terapia

Produtor
Oliveira

Max Oliveira - Produtor e
Coreógrafo; Formador nacional
e internacional; Bboy e Funky
Styler Profissional; Membro
Líder e Fundador de Momentum
Crew (Crew Profissional de
Bboying.

Oficina:
Danças
Recreativas, quem não
dança dança!

Professor
Especialista
Edson Victor

Max

Edson da Costa Vitor (Edinho
Paraguassu),
atualmente
é
docente convidado do Comitê
Olímpico Brasileiro no curso de
pós-graduação da Academia
Brasileira de Treinadores, e
Consultor da UWB-United Way
Brasil, na área versando sobre a
Importância do Brincar.

Ana Luisa Pires Monteiro – Mestre em Ciências da
Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Professora de
Matemática do ensino básico e secundário. Subdiretora do
Agrupamento de Escolas
Gomes Monteiro de Boticas

Com este workshop pretende-se estimular a criação de
métodos para que a terapia seja adaptável e a arte um
instrumento eficaz de intervenção.

Esta oficina visa trabalhar com base nas Cantigas de
Rodas ou Rondas e Brinquedos Cantados e as Danças
Folclóricas da nossa rica cultura popular. Através delas,
com muito entusiasmo, o objetivo é que os humanos de
todas as idades e de todas as condições experimentem o
prazer de brincar com o próprio corpo, sendo o corpo
meio e fim das interações sócio afetivas através dessas
manifestações culturais

17.00 Horas conferência temática I, proferida pelo Professor Catedrático Jubilado Polybio
Serra e Silva da Universidade de Coimbra, subordinada ao tema “sexualidade na deficiência”.
Apresenta o Senhor Professor Polybio Serra e Sila a Doutoranda Marta Maciel.

17.45. Horas Conferência Temática II, proferida pela professora Enrica Tifatino
(Artemisabcn, AMAD, Isep) e subordinada ao tema “Musicoterapia e Dançoterapia para a
integração e a inclusão social - SOMA, um projeto de inclusão com pessoas com trastorno
mental severo”. Apresenta a Professora Enrica Tifatino o Prof. Doutor Marcelino de Sousa
Lopes.

18.30 Horas Conferência temática III, Conferência Temática V, proferida pelo Professor Doutor
Rui Proença Garcia, Catedrático da Universidade do Porto, subordinada ao tema
“Acessibilidade na educação inclusiva: a intervenção para além dos muros da escola (inclusão
real ou virtual?”. Apresenta o Professor Doutor Rui Proença Garcia a Professora Doutora Luísa
Avila Costa - Universidade do Porto.

21.00. Horas: Exercício Performativo de Max Oliveira: “TODOS: Uma experiência sobre rodas
com a fantasia e vontade de superar e coexistir em cena”. Intervêm: André Ferreira, Carolina
Abreu, Max Oliveira e Mix Ivanou.
Sinopse Performance:
“O percurso proveniente do trauma resulta no Sonho.
A Princesa entra em cena liderada pelo seu fiel Guarda, conduzida pelo seu Mordomo e entregase à felicidade e beleza, ela está ansiosa pelo seu príncipe de dedos mágicos… transportam-nos
a uma sonoridade moderna que oscila entre a clássica de um mundo encantado.
Fusão entre estilos e condições motoras distintas… porque afinal isto de dançar e expressar é
para TODOS.”

21.30 Horas: Encontro de Escritores Especiais

Coordenação. Prof.ª Doutora Susana Figueiredo – UTAD

- Participam:
- Doutorando Nuno Meireles
Eu e o mundo dos livros

- Mestre Rui Machado
Neste mundo em que escrevo

- Dra Marineide Santos
Outras asas para voar
Como a escrita me aproximou da pessoa sem deficiência

- Escritora Lurdes Breda
A literatura para crianças e jovens como ponte para a inclusão

- Mestre João Rodrigues
Humor na Deficiência

24 de Maio (Sexta-Feira)
9.00 Horas:
Painel II. Teatro, Terapia, inclusão, Jogo e deficiência
Coordenação Dr.ª Gabriela Oliveira

1. Professor Especialista Edson Victor – Professor do Comité Olímpico Brasileiro
A arte de brincar ou brincar de arte: música e dança

2. Prof. Doutor Marcelino de Sousa Lopes – UTAD
A Intervenção Teatral na Animação Artística e na pedagogia inclusiva.

3. Prof.ª Doutora Margarida Adónis Torres – Instituto Politécnico de Coimbra
Com o corpo conto uma história

4. Prof.ª Doutora Susana Figueiredo – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Dança inclusiva – A Arte do Movimento

11.00 Horas:
Painel III. A música, artes e intervenção educativa, social e cultural na deficiência
Coordenação Dr. Fernando Ribeiro – Camara Municipal de Chaves

1. Prof.ª Doutora Vanessa Vannay - Professora da Universidade Pontifícia de Salamanca
Os benefícios da musicoterapia na educação inclusiva.

2. Mestre Cristina Rodrigues – Musicoterapeuta
Usar a música com o coração” – Uma perspectiva da utilização da música
com crianças e jovens com necessidades especiais

3. Dr. David Valente / Músico Luís Carvalho
A música e a mímica enquanto elemento aglutinador

4. Prof.ª Doutora Patrícia Raquel da Silva Fernandes – Investigadora
Musicoterapia e a perturbação do espectro do autismo: contributo inclusivo

Das 14 às 17.30 Horas continuação de Oficinas, Workshops, Mesas Redondas...
17. 30 Horas: Conferência Temática IV proferida pelo Professor Doutor Victor Ventosa Peres
– Professor visitante em diversas universidades iberoamericanas, subordinada ao tema “ÓCIO,
DEFICIÊNCIA E JOGO”. Apresenta o Professor Doutor Victor Ventosa o Dr. José Dantas
Lima.

18.15 Horas: 18.30 Horas Conferência temática V, proferida pelo Professor Doutor Manuel
Francisco Vieites da Escola Superior de Arte Dramática da Galiza / Universidade de Vigo,
subordinada ao tema “Como abordar a atenção à diversidade a partir da pedagogia teatral?”.
Apresenta o Professor Doutor Manuel Vieites o Professor Doutor Marcelino de Sousa Lopes.

Conferência Temática VI, proferida pelo Professor Doutor José V. Merino Fernandez –
Catedrático da Universidade Complutense de Madrid , subordinada ao tema “A Arte:
Linguagem Universal inclusiva perante o desafio actual de uma cidadania ecológica”. Apresenta
o Professor Doutor José V. Merino Fernandez o Professor Doutor Rui Fonte.

21. 00 horas : Apresentação do Espetáculo pelo Grupo Era uma Vez Teatro da APPC/ PORTO
que apresenta: “Viagens Cruzadas” a partir dos 7 sapatos sujos de Mia Couto (Aberto a toda a
Comunidade)

Duração do Espetáculo: 01. 10 horas
Sinopse:
Cruzamos histórias, entrelaçados vidas, fizemos alguns caminhamos permissivos que muitas vezes não concordáramos, mas que
somos obrigados a percorrer pela sobrevivência;
Uma reflexão sobre os paternalismos de uma sociedade que a olha a vida com benevolência complacente.
Somos peritos na criação do discurso desculpabiliza-te.
A Intolerância para com os que pensavam diferente. Falta de liberdade de pensamento,
Uma reflexão da sociedade contemporânea.

22.30 – Dialogo com o Padre António Lourenço Fontes sobre os mistérios da Vida
Coordenação: Dr. Dantas Lima e Prof. Doutor Marcelino Lopes

23.00 Horas Queimada Galega abençoada pelo Padre Fontes para exorcizar os males do corpo e
da alma

25 de Maio (Sábado)
9.00 Horas:
Painel IV. Artes performativas, criatividade, inclusão, participação junto de cidadãos portadores
de deficiência

Coordenação Mestre Sónia Nogueira
1. Profª Doutora Susana Pedras: CESPU
A Intervenção de Mindfulness e o Controlo da Ansiedade na Criança
2. Profª Doutora Sara Lima - CESPU
As Perturbações Ansiosas na Primeira e Segunda Infância
3. Encenadora e Pedagoga Teatral - Mónica Cunha - Técnica Profissional de Animação
Cultural da Associação do Porto de Paralisia Cerebral

Impacto Social da participação e envolvimento na promoção das capacidades artísticas da
pessoa com deficiência.
4. Professor José Manuel Breijo – Escola Superior de Arte Dramática da Galiza
Teatro de objetos e atenção à diversidade

5. Doutoranda Danielle Berbel Leme de Almeida – Universidade do Minho/ Universidade
Estadual do Centro Oeste do Paraná
Mediação Expressiva na Dança: O que pode todo o(s) corpo(s)?

11.00 Horas: Projetos e e Relato de Experiências especiais e inclusivas no campo artístico,
educativo e social.
Coordenação: Mestre Ana Machado – IEFP

1. Dr.ª Olinda Novo – Camara Municipal da Povoa de Varzim
Projeto In- povoa – Praia inclusiva

2. Mestre Ana Luisa Monteiro - Subdiretora do Agrupamento de Escolas
Gomes Monteiro

ReAgir com as Artes – Plano de Promoção das Artes do Agrupamento de Escolas
Gomes Monteiro, Boticas

3. Mestre José Carlos Fernandes – Diretor do CENFIPE e Terapeuta
Intervenções assistidas por animais, dinâmicas artísticas e objetivos terapêuticos no quadro de
cidadãos portadores de deficiência

4. Produtor Max Oliveira – Produtor de Espetáculos
uma experiência sobre rodas com a fantasia e vontade de superar a coexistência em cena.

5. Drª Cláudia Dias- Animadora Sociocultural
A pintura como intervenção com pessoas com doença mental
Impacto Social da participação e envolvimento na promoção das capacidades artísticas da
pessoa com deficiência.

14.00 Horas:
Painel V. Arte, cidadania, participação e práticas educativas inclusivas.
Coordenador. Doutoranda Ana Ventura Lopes – Instituto Politécnico da Guarda

1. Profª Doutora Lurdes Teixeira – CESPU
Cidadania e participação Cívica: uma prática social para a inclusão
2. Doutoranda Marta Maciel – Terapeuta
Cidadania e participação implica liberdade para ser: as artes expressivas no palco da vida

3. Mestre Maria Joana Almeida - Professora de Ed. Especial /Agrupamento de Escolas de Paço
de Arcos
Um novo paradigma da Educação em Portugal. De que falamos quando falamos de Inclusão?

4. Dr.ª Adriana Campos - Terapeuta
Loja temporária de vender poetas

16.00 Horas. Conferência de Encerramento: Família, Escola e Sociedade e os novos
paradigmas educativos para o século XXI, a ser proferida pelo Doutor Álvaro Laborinho Lúcio.
Apresenta o Doutor Álvaro Laborinho Lúcio a Engenheira Mafalda Mendes – Engenheira de
Reabilitação.

17.00 Horas
Conclusões do Congresso: Apresentadas pelo Prof. Doutor Rui Fonte – UTAD

Conclusões
Entrega de Diplomas / Sessão de Encerramento
*Programa sujeito a alterações

