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O Centro de Formação Dr. Rui Grácio, em parceria com a Companhia de Teatro VIVARTE e o apoio da Câmara 
Municipal de Lagos, apresenta o Workshop «Recriação Histórica e Dramatização de Personagens Medievais». 
Em geral, a participação das escolas no desenvolvimento cultural da comunidade precisa de um maior incentivo.  
É importante a formação de professores para a cidadania, para a participação activa e para a preservação do 
património cultural e histórico da comunidade. Para alcançar este objectivo, o Centro de Formação já realizou no 
passado várias acções e projectos de formação no âmbito do tema, mas considera de extrema importância 
continuar a promover a Recriação Histórica enquanto projecto pedagógico.  
Com este Workshop, como estratégia de formação de professores e outros agentes educativos e culturais, 
antecipamos a necessidade de implementar, no presente e no futuro, metodologias de ensino-aprendizagem mais 
criativas, para estimular a motivação e a participação de professores e alunos em eventos de Recriação Histórica.  
 

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTÁÁÁRRRIIIOOOSSS::: Professores e outros agentes educativos e culturais. 
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 Compreeender a Recriação Histórica enquanto projecto pedagógico, do 
contexto temático à dramatização de personagens;  

 Dramatizar personagens-tipo da época medieval, com vista à integração de 
actividades no Festival dos Descobrimentos - Lagos 2015 - votado ao tema da 
Conquista de Ceuta. 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA      
 

 Introdução: a Recriação Histórica na formação geral dos professores, alunos e 
famílias, enquanto meio de educação para o património histórico-cultural. 

 As personagens-tipo medievais, no contexto de uma feira, tendo como pano de 
fundo a Conquista de Ceuta; 

 Exercícios de expressão dramática: A linguagem, a voz, o corpo, o tempo, o espaço; 

 
 

 
 

SSSOOOBBBRRREEE   OOO   FFFOOORRRMMMAAADDDOOORRR   
Mário da Costa, Director da Companhia de Teatro Vivarte; 
Licenciatura em História, Universidade de Coimbra; 
Especialização em Teatro na Educação, Universidade de Aveiro; 
Especialização em Desenvolvimento Pessoal e Social, 
Universidade de Aveiro; Actor em Itália e França (de 1979 a 

1983); Actor no TEUC; Conselheiro Científico-Pedagógico e coordenador da equipa internacional de formadores no 
Projecto Europeu de Recriação Histórica, Comenius «Historical Recreation as a Pedagogical Project», coordenado 
pelo Centro de Formação Dr. Rui Grácio; Formador em Recriação Histórica e responsável científico em acções de 
Teatro na Educação; Vários livros publicados e comunicações científico-pedagógicas no âmbito da Educação, da 
Cultura e da Formação. Coordenação da concepção e realização de filmes didácticos sobre temas históricos: 
Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Idade Média, Renascimento, Roma e Grécia. Vários prémos internacionais, 
enquanto Director da Companhia de Teatro Vivarte. 

"Vinte e cinco anos de experimentalismo nas lides da Recriação Histórica. Ao longo destes 
anos muita água passou debaixo das pontes. Muitas paisagens mudaram nas margens dos 
rios. Calcorreámos caminhos já trilhados e outros ainda por desbravar. Reinventámos largos 
percursos onde não cabiam veredas nem talhos. E fomos colhendo, ao sabor das marés, as 
pegadas impressas nos areais. Aprendemos, aqui e ali, a continuar sempre a aprender. E 
temos o condão de gostar muito de tudo aquilo que fazemos.  
Quem nunca se aventurou, nunca perdeu nem ganhou." 

                                                                     Mário da Costa 
Companhia de Teatro VIVARTE 

 

   

IIINNNSSSCCCRRRIIIÇÇÇÕÕÕEEESSS   OOONNN---LLLIIINNNEEE   aaatttééé   111   dddeee   MMMaaarrrçççooo   dddeee   222000111555   nnnooo   sssiiittteee:::   http://centroruigracio.esjd.pt/ 
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS:::   Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904  Lagos     

Tel. +351 282 77 09 97       Fax. Tel. +351 282 77 09 98      e-mail: centroruigracio@esjd.pt      URL: http://centroruigracio.esjd.pt/      
Facebook:  https://www.facebook.com/CFAERuiGracio 

http://centroruigracio.esjd.pt/
mailto:centroruigracio@esjd.pt
http://centroruigracio.esjd.pt/
https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

