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FÁBRICA D´ARTES 

O que é?
Mini concertos/espectáculos interativos
promotores de espaços de convívio para 

familias com crianças a partir dos 3 anos, nos
quais a ARTE será a maestrina destes
momentos lúdicos, formativos e muito
sensoriais, envolvidos em carinho.

Para quem?

Para a comunidade no geral, 

preferencialmente para famílias com

crianças a partir dos 3 anos

Quando e onde?

1.º domingo de cada mês no Forum Cultural 

de Ermesinde

Por quem?
Promovido pelo Municipio de Valongo  em

Parceria com a EducaSom - AAC



6 de setembro de 2020
Fábrica d´Artes acolhe…
SONS e CONTOS com a dinâmica: histórias c(o)antadas



MÙSICA 

SONS E CONTOS é uma atividade itinerante, que se objetiva na vivência 

sensorial de uma história musicada

De um rabisco, nasce uma letra, de letras as palavras, de palavras um texto, 

de um texto uma história e logo a seguir O LIVRO. Mas, é na nossa 

imaginação, fantasia e ato de criar que nasce a viagem, a imagem, a 

interpretação e o sonho. Sempre que se abre um livro, uma porta se abre, e 

a ARTE acontece nas suas diferentes vertentes.

A multiplicidade artística, através da qual se torna possível a 

tradução/interpretação de uma história é sem dúvida uma das melhores 

apostas na promoção do gosto pela leitura, o respeito e interesse pelos 

livros, assim como excelentes contributos na formação individual e grupal 

do indivíduo, nas suas relações com o mundo e a sociedade.

06.09



(…)Acho 
que 

posso
ajudar(…) 



“Acho que posso 
ajudar”

Livro infantil que conta a história de 
uma menina que acredita ser capaz 
de resolver qualquer problema do 

mundo. Nesta viagem pretendemos 
sensibilizar para a importância do 

ajudar e do saber aceitar essa 
ajuda mesmo que seja um caminho 

repleto de trapalhadas.



20 de setembro de 2020 
Fábrica d´Artes acolhe…
SONS e CONTOS com a dinâmica: histórias Dançadas



DANÇA 

SONS E CONTOS é uma atividade itinerante, que se objetiva na vivência 

sensorial de uma história musicada/dançada

De um rabisco, nasce uma letra, de letras as palavras, de palavras um texto, 

de um texto uma história e logo a seguir O LIVRO. Mas, é na nossa 

imaginação, fantasia e ato de criar que nasce a viagem, a imagem, a 

interpretação e o sonho. Sempre que se abre um livro, uma porta se abre, e 

a ARTE acontece nas suas diferentes vertentes.

A multiplicidade artística, através da qual se torna possível a 

tradução/interpretação de uma história é sem dúvida uma das melhores 

apostas na promoção do gosto pela leitura, o respeito e interesse pelos 

livros, assim como excelentes contributos na formação individual e grupal 

do indivíduo, nas suas relações com o mundo e a sociedade.

20.09



O
elefante 
Bernardo



Bernardo, o elefante mais 

egoísta da floresta aprende, com 

os seus erros, que devemos tratar 

todos com cuidado e muito 

respeito. 

O elefante Bernardo



4 de outubro
Fábrica d´Artes acolhe…
Joan Miró com a dinâmica: O meu Olhar sobre Miró



ARTES PLÁSTICAS

O meu olhar sobre Miró prevê na sua itinerância levar aos participantes um 

pouco da vida e obra de um artista plástico promovendo um enriquecimento 

cultural numa linguagem facilmente percetível para qualquer idade e/ou 

formação cultural. 

Miró chega ao Pequeno Auditório e prepara o seu estúdio para esta viagem 

inesquecível pelo mundo da pintura, escultura e muitas outras artes.

Uma experiência interativa, divertida e carismática, onde ainda será possível 

dar largas à imaginação de cada um com a criação de obras inspiradas nas 

técnicas usadas pelo pintor.

No final todos os participantes levam uma tela de Miró pintada por eles durante a sessão

04.10



(…)O meu 
olhar 
sobre

Miró(…) 



O meu olhar sobre 

Miró

Miró, um artista plástico com uma

obra muito rica pela diversidade de 

técnicas utilizadas, sobe ao palco para 

se apresentar.

Nesta viagem na voz de um ator, 

Miró leva o público de forma divertida

a conhecer um pouco mais sobre a sua

vida e obra, assim como, a

experienciar algumas das suas técnicas

de artes plásticas.



18 de outubro de 2020
Fábrica d´Artes acolhe…
SONS e CONTOS com a dinâmica: histórias c(o)antadas



MÙSICA 

SONS E CONTOS é uma atividade itinerante, que se objetiva na vivência 

sensorial de uma história musicada

De um rabisco, nasce uma letra, de letras as palavras, de palavras um texto, 

de um texto uma história e logo a seguir O LIVRO. Mas, é na nossa 

imaginação, fantasia e ato de criar que nasce a viagem, a imagem, a 

interpretação e o sonho. Sempre que se abre um livro, uma porta se abre, e 

a ARTE acontece nas suas diferentes vertentes.

A multiplicidade artística, através da qual se torna possível a 

tradução/interpretação de uma história é sem dúvida uma das melhores 

apostas na promoção do gosto pela leitura, o respeito e interesse pelos 

livros, assim como excelentes contributos na formação individual e grupal 

do indivíduo, nas suas relações com o mundo e a sociedade.

18.10



À 

volta 
da Música



“À volta da Música”

Uma inesquecível viagem, 

inspirada no livro “Menino de 

todas as cores” de Luísa Ducla 

Soares irá apresentar as 

sonoridades típicas de cada pais 

através dos instrumentos mais 

famosos dos mesmos, 

acompanhados de uma 

importante mensagem a favor da 

igualdade, respeito e inclusão
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