Ação de Curta Duração
Geração SOMA
Projeto artístico inclusivo em contexto escolar
Área de Formação: Formação Educacional geral e das organizações educativas
Modalidade: Workshop 3 horas

Código: ACD20/21.11

Geração SOMA, um projeto inclusivo e social que trabalhou com crianças entre os 5 e os 16 anos de
escolas do Ensino Básico de Lisboa, integrando também crianças com necessidades especificas e os
respetivos educadores (professores e pais), através da criação e prática artística. Desenvolvido pela
Vo’Arte, uma associação que tem como objetivo promover o diálogo criativo e a troca entre várias
esferas artísticas, comunidades e culturas, e em parceria com a CiM – Companhia de Dança. Os dois
anos de trabalho (2016-2018) culminaram num espetáculo intitulado “EU MAIOR”.
Em articulação com o PNA, esta ação de formação pretende mostrar caminhos alternativos em sala
de aula, e de como a dança e outras linguagens artísticas criaram momentos de criatividade, sentido
de pertença e empoderamento dos alunos.
Através da exibição e exploração do Documentário Geração Soma, um filme de Pedro Sena Nunes,
são reveladas memórias, mas todas as memórias têm um contexto, um tempo e um espaço. Este
filme –– apresenta o processo criativo do projeto Geração SOMA, no qual várias contas foram feitas.
Um olhar para trás, um mundo onde se multiplicam momentos e uma caixa de memórias onde se
somam experiências vividas que resultaram numa aventura inesquecível.

Objetivos
I. Promover a partilha de metodologias artísticas através de exercícios práticos;
II. Reconhecer o efeito das linguagens artísticas na criatividade, bem estar, sentido de
pertença e empoderamento dos alunos;
III. Fomentar a reflexão de agentes educativos em torno de experiências concretizadas
com sucesso e passíveis de aplicação em diferentes contextos;
IV. Promover o diálogo criativo e a partilha entre várias esferas artísticas, comunidades e
culturas;
V. Identificar novas metodologias para promoção da inclusão.

Destinatários

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e de Educação Especial

Formadores: Fátima Freitas; Paulo Pires do vale; Sara Brighenti
Local: Teatro do Bairro – Rua Luz Soriano (Bairro alto)
Calendarização:

02 de Junho (14h30 / 17h30)
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