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descobrir 
o mundo sonoro 
que vive 
em cada um 
de nós

O Sorriso do Leão - Alexandra Mwana
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No Laboratório do Conservatório de Música de Sintra há um mundo de curiosas 
experiências para testar, numa programação que parte de explorações musicais 
para descobrir o mundo sonoro que vive em cada participante, incentivando 
a interação e as dinâmicas de grupo.
Para além do contacto com diferentes sonoridades, os participantes aprendem 
de forma prática e divertida noções do léxico musical e descobrem a música 
que há em toda a parte.
A oferta estende-se da primeira infância à adolescência e caracteriza-se pelo 
estímulo à participação, que torna cada sessão única, irrepetível. 
Neste ano letivo 2020-2021, a programação do Laboratório continua a apostar 
no cruzamento com outras áreas artísticas, como a dança, o desenho e os livros, 
com propostas idealizadas para um trabalho com grupos pequenos, 
salvaguardando a segurança e saúde de todos os participantes.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

DATAS
As sessões são agendadas em dias e horários a combinar com cada instituição, 
entre os meses de Novembro de 2020 e Julho de 2021.

LOCAL
Em 2020/2021, as atividades decorrem exclusivamente nas escolas de ensino regular 
ou outros espaços disponibilizados pelas instituições.

PREÇOS (POR CRIANÇA)

Gratuito para os adultos acompanhantes. 

PAGAMENTOS 
por transferência 

por e-mail. Em alternativa pode ser efetuado no próprio dia, em numerário certo.

RESERVAS E MARCAÇÕES

E-mail: geral@conservatoriodemusicadesintra.org

RESERVAS ONLINE
www.conservatoriodemusicadesintra.org/laboratorio-servico-educativo.html

M  Música D  Dança L  Livros P  Plástica
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Brincadeiras Sonoras - Gui Calegari
©Clara Bevilaqua
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OFICINA 
BRINCADEIRAS SONORAS
Brincadeiras sonoras são convites para despertar a 
musicalidade, acompanhada pelo movimento 
e imaginação. Todos vamos tocar instrumentos 
e vê-los transformarem-se em bichos e coisas. 

história, passeiam por sítios que soam em diferentes 
timbres. Canções tradicionais portuguesas e de 
outros países, inventadas e re-criadas: o importante 
é brincar com os sons, e sons, há muitos!

M BEBÉS DE 1 A 3 ANOS
PRÉ-ESCOLAR
Por Gui Calegari (Baileia)
Duração 

Datas 

Participantes

Requisitos
Espaço amplo e confortável para 
todos se sentarem no chão.

BEBÉS DOS 4 AOS 36 MESES
Por Paulo Cordeiro
Duração 

Datas 

Participantes

OFICINA 
MUNDO SONORO PARA BEBÉS

um percurso sonoro, no qual ritmos, melodias 
e outros sons misteriosos aparecem para dizer “Olá”. 
Como verdadeiros pescadores de sons, os bebés 
vão absorvendo tudo em seu redor, enriquecendo 
o vocabulário musical e partilhando a alegria com 
quem está à volta. 

M

OFICINA
A MAGIA DO CORPO
Através de truques de magia o nosso corpo transforma-se 
numa super-máquina, capaz de assumir formas fantásti-
cas como árvores, animais, brinquedos, núvens e muito 

interativo para os mais pequenos, utilizando técnicas de 
dança criativa como base para estimular as crianças ao 
movimento, sob o olho técnico e seguro da pré-dança e 
do pré-ballet.

PRÉ-ESCOLAR 
Por Valeria Caboi
Duração 
Datas 
Participantes

Requisitos 
Coluna de som adequada 
ao espaço e que permita ligar 
um telemóvel. 

D

As crianças devem vestir roupa confortável, meias antiderrapantes e remover todos os 
objetos que possam causar incómodo ou magoar (relógios, brincos, pulseiras, etc). As 
crianças com cabelo comprido devem prendê-los com um elástico.
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Vitamina B3 - Catarina Anacleto
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OFICINA
VITAMINA B3 
BACH, BEETHOVEN, BRAHMS
Cansaço? Falta de energia? Isso pode bem ser falta 
de 
especializada irá prescrever doses controladas da 
vitamina musical composta pelos três Bs da música 
clássica: Bach, Beethoven e Brahms. 

PRÉ-ESCOLAR 
1º CICLO
Por Catarina Anacleto violoncelo
e músico convidado
Duração

Datas

Participantes

M

OFICINA
O SORRISO DO LEÃO 
A partir da fábula O Rato e o Leão vamos conhecer 
a amizade improvável entre um ratinho muito 
corajoso e um vaidoso rei da selva, através de jogos 
rítmicos, capoeira e danças africanas numa viagem 
por sonoridades de diferentes países. 
Vamos explorar vários processos criativos até ao 

PRÉ-ESCOLAR 
1º CICLO
Por Alexandra Mwana
Duração 

Datas 

Participantes

alguns materiais, que são sempre desinfeta-
dos antes e depois de cada sessão. 

MDL

OFICINA
O CUQUEDO
Através do conto O Cuquedo vamos explorar movi-
mentos inspirados na energia dos Animais da Selva 
ao som de ritmos alegres da terra quente africana.
Vamos ser Hipopótamos e sentir o bater dos pés na 
terra; saltar até ao céu com as Zebras; brincar na 
água com a tromba do Elefante; alongar o pescoço e 
dançar como se fôssemos Girafas; sentir a força do 
Rinoceronte.

 

PRÉ-ESCOLAR 
1º CICLO
Por Alexandra Mwana
Duração 

Datas 

Participantes
 

MDL
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Desenhos Dançantes - Valeria Caboi 
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OFICINA
DESENHOS DANÇANTES

e a orientação no espaço com a produção de 
desenhos em pequena e em grande escala.
Permite explorar as possibilidades de movimento 

espaciais e criativas que os desenhos proporcionam 
e da criação individual e coletiva de imagens.

As crianças devem vestir roupa confortável, meias antider-
rapantes e remover todos os objetos que possam causar 
incómodo ou magoar (relógios, brincos, pulseiras, etc). As 
crianças com cabelo comprido devem prendê-los com um 
elástico.

1º CICLO
Por Valeria Caboi
Duração 
Datas 
Participantes

Requisitos 
- Sala ampla que permita movimento
- Marcadores de cores

- Cadeiras ou caixas de cartão 
para pousar os desenhos

P D

OFICINA
CONTORNOS SOBRE 
LIBERDADES
- Do corpo ao corpo -
Um corpo que escorrega, desenha, rasteja, corre, rebola, 
descansa, move o ar, o espaço e os pensamentos. 
Um corpo que se descobre, no caminho da dança, a criar e 
acompanhar o pensamento em movimento. Uma proposta 
de trabalho a partir do despertar da consciência do próp-
rio corpo com suporte do estudo das estruturas ósseas e 
articulares e da pele enquanto órgão que contorna 
os nossos limites internos e externos do corpo.

1º CICLO
2º CICLO
Por Clara Bevilaqua (Baileia)
Duração 
Datas 
Participantes

Requisitos 

D

PRÉ-ESCOLAR 
1º CICLO
Por Alexandra Mwana
Duração 

Datas 

Participantes

alguns materiais, que são sempre desinfe-
tados antes e depois de cada sessão. 

OFICINA
A GIRAFA E OS MAPIKU

e envergonhada por dançar de forma desastrosa, até 
que os amigos Mapiku, por detrás da sua máscara, 
sussurraram: “o importante é encontrar a batida per-
feita!”. Vamos descobrir as várias formas de dançar dos 
animais que participam nesta festa e descobrir, 
com a Girafa, aquela batida perfeita, que nos faz vibrar 
o coração e em que todo o nosso corpo dança.

M D
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Dança de uma caixa - Baileia 
©Ana Viotti

Dança de uma caixa - Baileia ©Ana Viotti



11

OFICINA
FLUID SHAPES - COMPOSIÇÃO 
COREOGRÁFICA
Para além das palavras, também as imagens, a música 
e o movimento são ferramentas de comunicação.

baseadas na criação e visualização de imagens e de 
-

dados a descobrir o movimento do seu próprio corpo, 
individual e coletivamente, estimulando a criatividade 
e a participação ativa de cada aluno.

2º CICLO
3º CICLO

Por Valeria Caboi
Duração 
Datas 
Participantes

D

OFICINA
DANÇA DE UMA CAIXA
DANÇA MÚSICA DESENHO MOVIMENTO SOM TRAÇO 
GESTO RITMO MATERIAL

Um atelier de criação, que convida pessoas a partir dos 
seis anos a criar com a dança, o som e o desenho. 
Como se fosse magia, é possível ver o desenho 
transformar-se em som ao passar por dentro do 
mecanismo de uma caixinha de música especial. 
Podemos desenhar a dança, dançar o desenho e ouvir 

recomeçamos o jogo.

1º CICLO
2º CICLO

Por Baileia
Duração 
Datas 
Participantes

Requisitos 

DM P
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Workshop Fluid Shapes
Valeria Caboi
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ALEXANDRA MWANA
O gosto pela dança resultou da fusão da partici-
pação em várias aulas de movimento, bem como 
em projetos de dança africana com vários profes-
sores e de viagens pela Terra do Calor onde Ale-
xandra Mwana desenvolveu a curiosidade e o fas-
cínio pelos ritmos energéticos dos instrumentos, 
pela magia do ritual e pela simplicidade complexa 
e alegre dos movimentos do  quotidiano da própria 

essa alegria dançante para as crianças através de 
contos imaginários, e assim surgiu o projeto Toca a 
Mexer. Cada historia é uma viagem dançante e mu-
sical de forma a despertar várias sensações criati-
vas do nosso corpo e a saber expressá-las. 

BAILEIA
Baileia é uma dupla de artistas-educadores, do 
movimento e do som. Clara Bevilaqua e Gui Cale-
gari dedicam-se às infâncias e suas singularidades 
plurais,  criando experiências cénicas e formativas 
no cruzamento das linguagens entre a música, a 
dança e o teatro. Nos acontecimentos, convidamos 
as pessoas a co-criarem as próprias experiências 
connosco. Trabalhamos e brincamos com pessoas 
a partir dos primeiros anos de vida, acompanhando 
a magia daquilo que é crescer. Integram a equipa 
do c.e.m centro em movimento e o Coletivo Lagoa, 
em Lisboa

CATARINA ANACLETO 
Iniciou os estudos de violoncelo na Escola de 
Música de Nossa Senhora do Cabo. Como bolseira 
da Fundação Calouste Gulbenkian frequentou as 
Universidades de Utrecht e Zwolle na Holanda. Em 

-
cado de pós-graduação em Música de Câmara. To-
cou em várias orquestras de câmara e sinfónicas. 

Associação Americana Suzuki e Universidade de 
-

sicais de música portuguesa e tocou com artistas 
como Amélia Muge, Ana Moura, Joana Amendoei-
ra, Cristina Branco, Fernando Tordo, Filipe Raposo, 
entre muitos outros. Colabora com regularidade 

-
servatório de Música de Sintra leciona Violoncelo e 
Orquestra Juvenil.

PAULO CORDEIRO
-

começou a aprender trombone com o professor 
-

-

o Mestrado em Pedagogia do Instrumento no Insti-
tuto Piaget. Ao longo da sua carreira tem lecionado 
música para bebés e Iniciação Musical em diversos 
colégios e instituições, com destaque para o Con-
servatório de Música de Sintra onde leciona, entre 
outras, a disciplina de Música para Bebés desde 

Sementinha 
Musical 

ao vivo em escolas e bibliotecas.

VALERIA CABOI
Bailarina, professora e coreógrafa. Licenciada em 
Artes Performativas pela Universidade Sapienza 
de Roma e Pós-graduada em Advanced Dance 
Studies

-
ticipou ainda no Mestrado de dança-terapia da 
Sapienza de Roma. 
Integrou diferentes companhias de dança, tais 

coreógrafa.
-

vadas italianas e portuguesas, com projetos para 
crianças, jovens e adultos, nomeadamente: Inim-

da Madorna, Escola de Ensino Básico do Penedo, 

entre outras.

ESPECIALISTAS 
LABORATORIAIS


