
 

 
www.oratiomix.com (site e projeto em desenvolvimento) 

 
ORATIO MIX propõe novas abordagens pedagógicas para os diferentes níveis de ensino (do 
pré-escolar ao secundário), com base na história escrita e na dramatização, visando 
fortalecer as relações interculturais entre alunos e criando histórias inspiradas no tópico 
da jornada iniciática. 
 
Ao longo de dois anos esta experiência propôs-se combinar o desafio do diálogo 
intercultural com a eloquência e o discurso público, através da criação de pequenos 
trabalhos criativos, contando histórias através do teatro, do vídeo, da música e da escrita 
criativa. Esta é uma forma de estimular o diálogo e gerar um espaço comum de criação 
entre estudantes de todas as origens geográficas e faixas etárias.  
 
O projeto desenvolveu-se a dois níveis: 

A produção de novas ferramentas metodológicas destinadas a promover a 
eloquência e a capacidade de se expressar com o objetivo de questionar os desafios 
interculturais da Europa de hoje. 

O intercâmbio europeu de alunos para testar, e promover, estas novas 
metodologias através de exemplos concretos de implementação. 
O material explorado ficará, posteriormente, disponível para utilização em diversos 
contextos de educação e mediação cultural. 

 
Partes envolvidas no projeto: 
- Turmas de diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao 12º ano. 
- Professores voluntários para experimentar e / ou projetar módulos educacionais. 

- Artistas e agentes culturais, com experiência na realização de oficinas interculturais, com 
interesse em se envolverem em projetos de cooperação europeia. 

http://www.oratiomix.com/


 
Fases do projeto: 
1 - desenho da versão beta da metodologia; 
2 - teste nas aulas dos países participantes, desenvolvimento e consolidação da 
metodologia em cooperação entre alunos, professores, especialistas e artistas; 
3 - oficinas interturmas bilaterais (intercâmbios internacionais); 
4 - publicação da metodologia e tutoriais em vídeo; 
5 - formação de professores; 
6 - eventos de promoção. 
 
Neste momento o projeto Oratio Mix pretende desenvolver os pontos 5 e 6, 
nomeadamente dinamizar uma oficina, para partilha das metodologias experimentadas 
pelos diversos parceiros europeus do projeto ao longo destes últimos anos, e um vento de 
divulgação do mesmo. 
Os eventos de divulgação (workshops/conferências) que agora se realizam visam divulgar 
as metodologias disponibilizadas aos professores europeus e incentivar o desenvolvimento 
de propostas de aplicação dos métodos experimentados em contexto de sala de aula no 
decurso do projeto Oratio Mix. 
 
Assim, realizar-se-á um evento e uma oficina dirigida a professores. A oficina será 
promovida em parceria com o Agrupamento de Escolas André de Gouveia e a Câmara 
Municipal de Évora. Terá um módulo de exploração artística, com jogos que partem da 
leitura de textos e relacionam a memória afetiva à criatividade, e um segundo módulo 
dedicado à voz e à sua utilização. 
 
CALENDARIZAÇÃO 
 

Atividade Data Horário Local Destinatários 

Evento de 
divulgação do 
projeto 

1 de março 17h-19h Anfiteatro 
ESAG 

Comunidade 
educativa e 
eborense 

Workshop de 
formação 

3 de março 17h - 18h30 ESAG – A1 Professores do 2.º 
e 3.º ciclo e do 
ensino secundário 

 4 de março 10h - 13h ESAG - A1 Professores do 2.º 
e 3.º ciclo e do 
ensino secundário 

 7 de março 9h30 - 13h30 ESAG - D7 Professores do 1.º 
ciclo e das AEC’s 

 8 de março 9h30 - 13h30 ESAG - D7 Professores do 1.º 
ciclo e das AEC’s 

Todos os interessados devem preencher o formulário de inscrição. 
 
  Inscrição aqui                                                                      
 
Para questões adicionais poderá contactar a ExQuorum (producaoexquorum@gmail.com), a Escola 
Secundária André de Gouveia ou a Câmara Municipal de Évora 

 

 
www.exquorum.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetoCLq-NgOs3Kjt_mQTfrzWYuFi2Yf3eyniUzLPG4EE8bD6A/viewform?usp=sf_link
http://www.exquorum.com/

