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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Centro de Artes de Sines recebe Encontro de Arte e 
Educação no Alentejo dedicado ao teatro 

 
A Câmara Municipal de Sines organiza esta sexta-feira, dia 13 de abril, no Centro de Artes de 
Sines, o segundo Encontro de Arte e Educação no Alentejo. O tema é o teatro. 
 
Os Encontros de Arte e Educação no Alentejo são um ciclo de encontros sobre educação pela 
arte, não só no sentido académico, mas também no sentido da partilha de experiências e 
conhecimentos.  
 
Destinam-se a agentes educativos, mediadores culturais, profissionais da educação e a todos os 
atentos a esta temática.  
 
Inserem-se nas atividades de implementação das várias formas de expressão artística como 
mediadoras da aprendizagem e como uma realidade cada vez mais presente nas salas de aula, 
nos jardins-de-infância, nas instituições culturais e até mesmo num registo familiar.  
 
Cada sessão inclui um momento teórico sobre contributos para a afirmação da educação pela 
arte no nosso país.  
 
Seguidamente, conta-se com a presença de um caso (de preferência no Alentejo) que ilustre 
uma boa prática e, no final do dia, é realizado um ateliê dinamizado pelo orador. 
 
O programa do encontro de dia 13 é o seguinte: 
 
10h00-10h30 - Receção 
10h30-11h15 - Teatro na Educação, com Miguel Falcão, docente na ESE de Lisboa - Coordenador 
do Departamento de Teatro 
11h15-11h30 - Pausa 
11h30-12h00 - Espaço de debate e troca de experiências 
13h00-14h00 - Pausa para almoço 
14h00-14h45 - Teatro do Mar (Sines) - A sua presença e ação 
15h00-17h00 - Componente prática - Workshop dinamizado por Miguel Falcão 
 
Inscrições na receção do Centro de Artes de Sines ou pelo telefone 269 860 080. 
 
O custo da inscrição é 5 euros. 
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Recursos adicionais na área Atualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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