


INSCRIÇÕES: CURSOSFIMDETARDE@CHAPITO.ORG 

VALOR DA INSCRIÇÃO: 20€ /PESSOA

INÍCIO DAS AULAS : 15 DE OUTUBRO DE 2018

Espectáculos 
de Fim de Curso
No final do ano lectivo, durante o mês de Junho, os alunos dos Cursos de Fim 
de Tarde apresentam ao público, na Tenda do Chapitô, um espectáculo final sob a 
orientação/direcção dos seus professores.
Poderá ser cobrado um valor simbólico de entrada, que permita ao Chapitô custear 
as despesas de jantares com alunos, professores e equipa técnica entre outras 
despesas.

Workshops
O Chapitô desenvolve também workshops e cursos intensivos em outras 
disciplinas artísticas como sejam: Caracterização, Magia, Escultura de 
Balões entre outros.

Os nossos Cursos Fim de Tarde são abertos para pessoas interessadas em de-
senvolver capacidades artísticas e técnicas de maneira lúdica com acompanha-
mento profissional dos professores. Ocorrem na Casa Chapitô durante um ano 
lectivo e culminam com uma apresentação no mês de Junho de 2019.
 
As aulas oferecidas a jovens e adultos são voltadas para as Artes Circenses, 
da Interpretação e do Palco, além da Capoeira. Auxiliam o desenvolvimento 
ou aperfeiçoamento de competências nestas áreas. O foco é estimular a desco-
berta de talentos pessoais, não tendo a profissionalização como propósito.

Há aulas que se destinam a desenvolver as capacidades cognitivas e moto-
ras das crianças e adolescentes entre os 3 e os 14 anos, sendo que para tal 
oferecemos, garantindo totais condições de segurança, Ateliers de Expressão 
Artística, Ateliers de Circo e Teatro.

2018/2019



Capoeira
MÁRIO CORREIA (NENO)

terça + quinta | 19.30H às 21H
Mensalidade: 30€

Dança afro-brasileira baseada na liberdade de ex-
pressão corporal. Um misto de luta e dança com movi-
mentos acrobáticos, uma autêntica dança guerreira e 
de grande poder relaxante e anti-stress. A capoeira 
difere de qualquer outra arte da luta pelo acompa-
nhamento musical que lhe é transmitido através do 
berimbau e pela ausência de contacto físico.

* POSSIBILIDADE DE 15€/MEIO MÊS E 10€/AULA AVULSA

Expressão Dramática/
Formação de Actores
BRUNO SCHIAPPA

segunda + quarta | 19H às 21H
Mensalidade: 80€

O Curso de Expressão Dramática/Formação de Actores, que 

este ano completa 25 anos, tem um programa especifica-

mente direcionado para artistas, performers e intérpretes 

visando sobretudo promover o autoconhecimento e o rela-

cionamento multi-pessoal. Os objetivos gerais deste curso 

são: sensibilizar para a expressão dramática; atualizar 

conceitos, técnicas e compreensão de Teatro; desenvolver 

o espírito de grupo e a capacidade crítica objetiva; a ex-

periência pessoal como material para criação artística.

Técnicas Circenses 
MIGUEL TIRA PICOS E CONVIDADOS

segunda + quarta | 19.30H às 21H
Mensalidade: 50€ 

Circo, um espaço de magia, possibilidades e ousadia, 
onde os corpos desafiam as leis da gravidade e de-
senvolvem a consciência de estar no chão e fora dele. 
Este curso de fim de tarde pretende que cada um de-
senvolva a consciência e expressão corporal, a força, 
o equilíbrio e a flexibilidade através de modalidades 
circenses. Partindo das técnicas de aéreos: tecido, 
lira, trapézio, e equilíbrio de solo (andas e bola 
gigante) os alunos poderão explorar a sua corporali-
dade e capacidades performativas.

* POSSIBILIDADE DE 25€/MEIO MÊS E 10€/AULA AVULSA



Atelier de Circo
JOANA STRUNK
quinta | 17.45H às 19.15H (6-13 anos)
Mensalidade: 30€
 
No mundo do Novo Circo (Circo Contemporâneo) as crianças podem de-
senvolver não apenas técnicas acrobáticas, mas também explorar obje-
tos com os quais podem jogar, manipular, balançar e girar… 
Este curso será dedicado à aprendizagem de Acrobacias, Tecido ver-
tical, Trapézio, Malabarismo, Diabolo, Hula Hoop e diversas dinâmi-
cas de grupo. Deixem-se surpreender e inspirar e venham numa viagem 
cheia de aventuras para criar connosco um espetáculo de circo!

Atelier de Expressão

Artística: teatro,

dança e pensamento 
VANDA RODRIGUES
quarta | 18H às 19H (3-6 anos)
Mensalidade: 25€

Trabalhando as artes de palco - expressão corporal, dramática, 
acrobacias de solo, acrobacias a solo e de grupo - desenvolve-
mos, tanto habilidades técnicas como habilidades comunicativas e 
interpessoais. Através do trabalho físico acompanhado por jogos, 
brincadeiras e dinâmicas de grupo propomos a aprendizagem das vá-
rias disciplinas e a construção da capacidade criativa e partici-
pativa no coletivo.

Atelier de Teatro
VANDA RODRIGUES
quarta | 18.30H às 20H (6-14 anos)
Mensalidade: 30€

Através de diferentes materiais - Textos, Imagens e Exercícios de impro-
visação - abordaremos questões como criação de personagens, dramatur-
gia, inserção das artes circenses no objeto artístico, desenvolvimento 
de guiões com ou sem texto, e com eles trataremos questões filosóficas, 
sociais, politicas, ecológicas. Tudo culminará na experiência de par-
tilhar essas questões com o público num espetáculo inteiramente criado 
pelo(a)s aluno(a)s.

PARA CRIANÇAS
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APOIOSPARCEIROS


