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Afinação do Olhar I 
24 de Julho 2018 

14h30 - 17h30 
Sala 2 FCG Afinação do Olhar II

26 de Julho 2018 
10h00- 13h00
Sala 2 FCG

Encontro com os meninos e 
meninas que foram bebés 
26 de Julho 2018 
18h
Sala 2 FCG

Residência tendo em vista a criação de uma peça dirigida à primeira infância, 
integrada no modelo “construção de constelações artístico-educativas”.

Germinado

GermInArte

2018
“Voar da ponta dos 
dedos” 
25 de Julho 2018 
18h | Sala 2 FCG
Apresentação de documentário de 
Luís Margalhau acerca da Formação 
Imersiva GermInArte.

Residência Orizuro 
22 a 29 de Julho
10 h - 13h e das 14h30 - 18h  | Sala 2 e 4  FCG



Germinado em 
GermInArte 

Afinação do Olhar I 24 de Julho 2018 
14h30 - 17h30  | Sala 2 FCG 

Módulo de formação curto entrado em aspetos de interação e 
na observação do comportamento das crianças e seus 
cuidadores. Mais informação na página de GermInArte em 
Afinação do Olhar. Ver também os videos mais recentes 
disponíveis em  https://vimeo.com/cmusicateatral
Inscrições gratuitas reservadas a 25 participantes através de email 
enviado para: educa@musicateatral.com

Afinação do Olhar II 26 de Julho 2018 
10h00 - 13h00 | Sala 2 FCG 

Módulo de formação curto entrado em aspetos de interação e 
na observação do comportamento das crianças e seus 
cuidadores. Mais informação na página de GermInArte em 
Afinação do Olhar. Ver também os videos mais recentes 
disponíveis em  https://vimeo.com/cmusicateatral
Inscrições gratuitas reservadas a 25 participantes através de 
email enviado para: educa@musicateatral.com

“Voar da ponta dos 
dedos” 
25 de Julho 2018 
18h | Sala 2 FCG

Apresentação de documentário 
de Luís Margalhau acerca da 
Formação Imersiva GermInArte. 
Documentário que mostra o 
percurso das três formações 
imersivas de GermInarte: Jardim 
Interior, Caleidoscópio através da 
voz e do olhar dos formandos. 
Inscrições gratuitas reservadas a 
80 participantes através de email 
enviado para:
 educa@musicateatral.com

Encontro com os meninos e meninas que foram bebés 
26 de Julho 2018 18h | Sala 2 FCG

Para este encontro convidámos o meninos e meninas que foram bebés, seus 
Pais e educadores e/ou outros profissionais, que há alguns anos atrás participaram 
em eventos dirigidos à infância. No dia 26 de Julho, Quinta-Feira, mostraremos de 
que forma é que a sua colaboração nesses projetos permitiu chegar a um 
contributo que vai ajudar a melhorar a formação e os cuidados na infância (ver: 
Afinação do Olhar em www.musicateatral.com/germinarte) e procuraremos iniciar 
um estudo de follow up: o que aconteceu a esses bebés? Será que esses bebés que 
hoje são crianças e adolescentes querem ajudar a salvar os pássaros? Será que esses bebés 
que hoje são crianças e adolescentes querem ajudar a salvar o planeta? Será que esses 
bebés que hoe são crianças e adolescentes querem cuidar dos mais pequeninos?
Ofereceremos uma pequenina surpresa relacionada com Orizuro, a nova criação da 
Companhia de Música Teatral. 
Inscrições gratuitas reservadas a 30 participantes através de email enviado para: 
musicaparabebes@yahoo.com

Residência Orizuro  22 a 29 de Julho
10 h - 13h e das 14h30 - 18h  | Sala 2 e 4  FCG
Residência tendo em vista a criação de uma peça 
dirigida à primeira infância, integrada no modelo 
“construção de constelações artístico-educativas”.




