WORKSHOP

DANÇAS AFRICANAS

e Diálogo Intercultural na Escola
25 de Maio de 2015

17.30h - 21.30h
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DANÇAS AFRICANAS E DIÁLOGO INTERCULTURAL NA ESCOLA
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17.30h – 21.30h Escola Secundária Júlio Dantas
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Professores e educadores, animadores e monitores culturais, técnicos de educação e cultura das autarquias, membros de
associações educativas e culturais e outros agentes educativos.
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O Diálogo Intercultural é uma das prioridades do Centro de Formação Dr. Rui Grácio para a formação de professores, enquanto
centro pertencente à rede de escolas associadas da UNESCO (ASPnet- UNESCO).
A Escola tem um papel determinante na promoção da interculturalidade, como uma das dimensões a desenvolver para uma
sociedade mais inclusiva e mais igualitária. Compreender o Outro passa, desde tenra idade, por compreender a sua cultura e a
realidade de outras geografias, de outros contextos sociais e culturais, onde outros seres humanos revelam a sua expressividade
e a sua leitura do mundo.
O reconhecimento crescente da importância de África no equilíbrio social do mundo faz-nos compreender a beleza e as
vivências simbólicas da sua cultura, como forma de conhecimento das comunidades humanas. As danças africanas são um dos
expoentes dessa cultura, envolvendo-nos numa atmosfera viva e libertadora, mágica e simbólica.
As danças revelam uma união única dos povos africanos à natureza, consagrada nos seus rituais. As crenças exprimem-se
através da dança, da música, do ritmo e dos rituais sagrados, consoante a tipologia de vários contextos: pedidos de protecção na
agricultura e na pesca, solicitação de força e esperança, reconhecimento e agradecimento.
Neste Workshop de Danças Africanas, liberte-se connosco e mergulhe nos movimentos e nos ritmos de África!
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Sensibilizar para a importância do diálogo intercultural na formação pessoal e social de professores e alunos, para uma
sociedade mais inclusiva;
Conhecer a simbologia, o ritmo, o movimento corporal e a expressividade dramática das danças africanas, enquanto
expressão de uma cultura ancestral;
Praticar danças africanas e vivenciá-las numa perspectiva intercultural.
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Introdução: Educação Intercultural e Diálogos com África
Prática de danças africanas: Irão ser praticadas danças da costa oeste de África, acompanhadas por música, com elementos
coreográficos que trabalham o desenvolvimento psico-motor, a coordenação, a noção de ritmo e a improvisação dos
professores e dos alunos, sempre com muito dinamismo e libertação.
Serão explorados temas que nos conectam com a natureza e com os 4 elementos da natureza (terra, ar, fogo e água). Através
dos movimentos, será atingida a plenitude da natureza em cada um de nós, trabalhando numa sintonia conjunta:
 Ritmos e sonoridades  Gestualidade e simbologia  Dramaticidade e Expressão corporal  Coreografias tradicionais
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MARIA PRATA
Maria Prata é Professora do Ensino Básico, na Escola Básica de St.ª Maria em Lagos. Viveu no Togo, tem formação específica e
experiência em Danças Africanas e dinamiza workshops de formação para professores, alunos e outros destinatários.
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INSCRIÇÕES ON-LINE até 24 de Maio de 2015 no link:
https://docs.google.com/forms/d/1wbwigSDkWXlwlf5_uK5Nkf9bCmCokAixRRTqIJPTZO0/viewform?usp=send_form
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

