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INFORMAÇÃO 

Assunto: Núcleo de Inclusão pela Arte - Inscrições 
 

A Arte Inclusiva, existe na RAM, desde final dos anos oitenta e nasceu para que as pessoas com 

necessidades especiais tenham 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. 

Inscrições abertas: 

 

Destinatários: Alunos/utentes da Direção Regional de Educação e demais interessados, com 

e sem Necessidades Especiais. 

 

Local de inscrição: Núcleo de Inclusão pela Arte (Quinta do Leme) / 924 292 893 ou  

962 813 662 ou na Sede da DSEAM / 291 203 050 

 

Atividades disponíveis: 

 

“GRUPO DE DANÇAS E CANTARES” 

5ª feira / 09h30 às 12h30 

Direção – Noélia Fernandes 

 

Vagas para: 

 

 Instrumento: braguinha, cavaquinho, rajão, acordeão, guitarra, outros. 

 Dança 

 Voz 

 

Caraterísticas: prática da música popular portuguesa, em contexto inclusivo, constituindo 

um repertório para apresentações/espetáculos públicos. 
 
 

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. 
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“ORQUESTRA ORFF”  

5ª feira / 14h30 às 17h30 

Direção – Gonçalo Castro 

 

Vagas para: 

 

 Instrumento: Orff e outros. 

 Voz 

 

Caraterísticas: prática musical em vários estilos, com exploração do instrumental Orff, 

voz e/ou outros instrumentos, em contexto inclusivo, constituindo um repertório para 

apresentações/espetáculos públicos. 
 

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. 
 

 
 

ATELIÊ DANÇA: “ZUMBA & HIP HOP”  

2ª feira / 14h30 às 15h15 (Grupo1)  / 15h45 às 16h30 (Grupo 2) 

Direção – Carla Rodrigues 

Vagas para: 

 

Grupo 1 e Grupo 2 

 

Caraterísticas: prática experimental de Zumba e Hip Hop, em contexto inclusivo. 
 

Público-alvo: crianças, jovens e adultos. 

 

ATELIÊ DANÇA CONTEMPORÂNEA 

                                               3ª e 6ª feira / 9h30 às 11h30                                                    

Direção – Filipa Freitas 

 

Vagas para: 

Grupo único (presença obrigatória nas 2 sessões) 

 

Caraterísticas: prática experimental de dança contemporânea, em contexto inclusivo. 

Público-alvo: crianças, jovens e adultos. 

 

P.S – Assinalar se, nas atividades propostas, a sua preferência vai para um horário pós-

laboral, neste caso: nos dias propostos, mas no horário das 18h00 às 21h00 

 
 

Data:  Funchal, 23 de setembro de 2013 Responsável: 
O Chefe de Divisão de Expressões Artísticas 

Virgílio Caldeira 

 


