Sinopse
Um projeto que visa fomentar o gosto pela leitura, em
especial pelos contos. Neste projeto dirigido à infância e
ao público em geral, uma Contadora de Histórias e Cantigas faz sair de uma mala de viagens muitas histórias que
despertam os sentidos e a imaginação de todos quantos
participam. Ao ritmo das canções e com as palavras
contadas, crianças, jovens ou adultos são transportados
numa viagem imaginária. É um projeto itinerante, que se
insere no universo da mediação entre o livro, a leitura e
a educação pelas diferentes expressões artísticas e artes
performativas. Cada mala contém um tema ou história.
Subordinado ao tema surgem livros, objetos, marionetas
e atividades próprias e adequadas à população infantil ou
juvenil, explorando as potencialidades do livro e da leitura,
de forma dinâmica e interativa.

------- portefólio ------Especificidades logísticas ou outras
do projeto:
Com diferentes técnicas as sessões são compostas por
expressão dramática levando assim às escolas o flanelografo, as marionetas, o livro único, fantoches e o teatro,
proporcionando uma vivência participativa das crianças
através de jogos dramáticos, exercícios de expressão
corporal, numa atmosfera lúdica e criativa. Criações À LA
CARTE - realizamos a história à sua medida. Mediante o
espaço e número de assistência poderá ser necessário
som e micro de lapela.

GÉNERO ARTÍSTICO:

Oficinas

ÁREAS ARTÍSTICAS:

Teatro/Performance e Animação do livro e da leitura.

DURAÇÃO:
PROPOSTAS COMPLEMENTARES
SEM CUSTOS ADICIONAIS
REALIZADAS NOS DIAS
DE APRESENTAÇÃO:
DIMENSÕES DO CENÁRIO:
MEIO DE TRANSPORTE
DO CENÁRIO:

45 a 60 minutos.
Dinamização de uma pequena oficina relacionada com o
mala seleccionada. Exemplos: Marioneta construída em
cartão com técnica japonesa, Origami, brinquedos construídos a partir de materiais reciclados, etc.
2x2m.
Viatura própria.

DURAÇÃO DA MONTAGEM:

30 minutos.

DURAÇÃO DA DESMONTAGEM:

15 minutos.

------- galeria de fotos ------Observações
O planeamento, preparação, execução e controlo da atividade, são da responsabilidade
da ANIME.PAF;
A ANIME.PAF assegurará todos os seus elementos com um Seguro de Acidentes Pessoais
e Seguro de Responsabilidade Civil;
A ANIME.PAF assegurará as deslocações da sua equipa.

Investimento proposto
1 APRESENTAÇÃO

2 APRESENTAÇÕES
MESMO DIA
LOCAIS DIFERENTES

3 APRESENTAÇÕES
DOIS DIAS SEGUIDOS
LOCAIS DIFERENTES

4 APRESENTAÇÕES
DOIS DIAS SEGUIDOS
LOCAIS DIFERENTES

300.00 €

500.00 €

700.00 €

900.00 €

Aos valores apresentados acresce a taxa de IVA em vigor de 23%.
NIB: 0035 0141 0009 1516 9309 5
NIF: 503949280
OUTRAS SUGESTÕES

GUESTHOUSE | ESCRITÓRIO | OFICINA
Rua Rio Ardila, Lt 388 Boa Água 1
2975-135 Quinta do Conde - Sesimbra
Telef.: 210 809 666 Tm.: 967 135 749
E-mail: anime.paf@gmail.com

MERCADO JOVEM
Mercado Municipal da Quinta do Conde
Telef.: 211 828 093
Horário: de sexta-feira a sábado,
das 10h00 às 13h00

CAAV - Centro Agrícola
E Ambiental da Várzea
Parque Ecológico da Várzea
da Quinta do Conde
Horário: de segunda-feira a sexta-feira,
das 9h00 às 13h00

www.animepaf.org

