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INFORMAÇÃO 

Assunto: 
Recolha de intenções para a frequência de atividades no âmbito da 

 ARTE INCLUSIVA: Música e Teatro 
 

A Arte Inclusiva existe na RAM, desde final dos anos oitenta e nasceu para que as pessoas com 
necessidades especiais tivessem igual acesso às diferentes expressões e práticas artísticas.  

Após um longo percurso de práticas e processos, a arte inclusiva afirmou-se, conquistando a 
sensibilidade, a participação e a presença de milhares de pessoas.  

Sentimos que este é o momento de criar uma oportunidade para si, oferecendo-lhe a possibilidade de 
experimentar o MODELO ARTÍSTICO INCLUSIVO.  

DEIXE-SE INCLUIR! A MAIOR DIFERENÇA ESTÁ NA SUA ATITUDE. 

 

 

ATIVIDADES DISPONÍVEIS (a desenvolver na Quinta do Leme) 

 

MÚSICA INCLUSIVA / “GRUPO DE DANÇAS E CANTARES” (Instrumental, voz, dança) 

 

Caraterísticas – prática da música popular portuguesa, onde os intervenientes, exploram a 
prática instrumental e o movimento, constituindo um repertório para apresentações 
públicas, em diversos eventos que decorrerão de Outubro de 2013 a Julho de 2014. 

Público-alvo – jovens e adultos, a partir dos 12 anos. 

Período experimental  – Duração de 1 mês. Se concluído com sucesso, ser-lhe    
confirmado  o ingresso definitivo. 

 Horário: 5ª feira / 09h30 às 12h30  

 5ª feira / 18h00 às 21h00 

 

 

 

 



 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA 
 

DIVISÃO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

 

MOD.43 - Rev.3 – 08/2012 
 

MÚSICA INCLUSIVA / ORQUESTRA ORFF (Instrumental e voz) 

Caraterísticas – prática musical em vários estilos, onde os intervenientes, exploram a 
prática  instrumental orff, voz e/ou outros, constituindo um repertório para apresentações 
públicas, em diversos eventos que decorrerão de Outubro de 2013 a Julho de 2014. 

Público-alvo – jovens e adultos, a partir dos 12 anos. 

Período experimental  – Duração de 1 mês. Se concluído com sucesso, ser-lhe-á 
confirmado  o ingresso definitivo. 

 Horário: 5ª feira / 14h30 às 17h30  

                 5ª feira / 18h00 às 21h00 

 

 

 

       

INTRODUÇÃO AO TEATRO INCLUSIVO 
 

Caraterísticas – prática das técnicas e ferramentas utilizadas na formação do ator, 
constituindo um repertório para apresentações públicas, em diversos eventos que 
decorrerão de Outubro de 2013 a Julho de 2014. 

Público-alvo – jovens e adultos, a partir dos 14 anos. 

Período experimental  – Duração de 1 mês. Se concluído com sucesso, ser-lhe-á 
confirmado  o ingresso definitivo. 

 Horário: 2 ª e 4ª feira / 09h30 às 12h30  

 

 

PRÉ-INSCRIÇÃO A REALIZAR NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO EDIFÍCIO SEDE DA DIREÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data:  Funchal, 5 de julho de 2013 Responsável: Virgílio Caldeira 

 


