A Academia de Teatro Tin.Bra (ATT) está a organizar um programa de atividades culturais, recreativas e pedagógicas,
a desenvolver entre 6 de julho e 28 de agosto, para crianças dos 6 aos 14 anos, a partir do Mercado Cultural do
Carandá, denominado “Férias Criativas”. Este ano será abordada a temática “Vem aprender sobre o Eu, o Tu e o
Nós!”.
Este programa pretende oferecer uma resposta social ao “desconfinamento psicológico e social” das crianças e
jovens participantes que através do teatro, produções audiovisuais, reflexão, música, artes plásticas poderão
desenvolver e enriquecer as capacidades de liderança, adaptação, autocontrolo, autoconhecimento, criatividade e
autossuficiência e ao mesmo tempo potenciar todo um processo lúdico-pedagógico que permite a aquisição de
novos conhecimentos sobre as diversas áreas de vivencia e convivência em sociedade e no mundo. A ordem de
trabalho parte de palavras-chaves tais como: afetos, natureza, bem-estar, nós mesmos, igualdade, sentimentos,
pensamentos e privilégios, onde se inclui para além de aprendizagens práticas, aumentar a capacidade critica,
reflexiva e filosófica sobre os mesmos contribuindo para uma aprendizagem equilibrada e na medida de que cada
um pode ser um pouco mais rico e mais positivo sobre si mesmo, os outros e todos nós. Esta informação é
principalmente adquirida e trabalhada nas atividades “O que é? Como é?” que irá permitir uma introdução completa
ao tema através da reflexão como método de partilha e aquisição de novos conhecimentos.
No final de cada semana todos os participantes irão realizar a “Caminhada da Inspiração” e “Compromisso positivo”
onde se consolida as aprendizagens da semana.
Cada semana é diferente, com momentos únicos cheios de sol, amizade, gargalhadas e muitas, muitas atividades
(desde as mais tradicionais às mais radicais). Os participantes, os monitores, as atividades, todos estes são
elementos que influenciam na construção desta “magia” e do “requinte” de cada semana deste projeto.

Devido à pandemia COVID-19 o programa Férias Criativas, pretende adotar as medidas mais atualizadas de
segurança promovidas pela Direção Geral de Saúde, e assume desde já uma diminuição de atividades de visita a
elementos como museus, praias, e monumentos que necessitem de uma deslocação via autocarro. Em substituição
destas, serão realizadas atividades de caminhada ao ar livre procurando parques naturais e vias pedonais nas áreas
próximas do Mercado Cultural do Carandá e assim que for possível, manter a atividade de piscina no sentido de
complementar o seu programa com uma oferta diversificada de atividades. Ainda neste sentido o programa de
Férias Criativas terá ainda um Plano de Contingência próprio onde definirá as regras de etiqueta respiratória e
funcionamento a adotar por monitores e participantes.
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