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Exm.ª Senhora 

Presidente do Órgão de Gestão 

Do Agrupamento Vertical de Escolas da Sé 

 

 

 

No âmbito Curso de Mestrado em Educação Artística Especialização em Teatro e Educação, 

que decorre na Universidade do Algarve na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, venho 

solicitar autorização para uma aplicação prática de alguns exercícios expressivos no sentido 

de proporcionar aos alunos e crianças surdas e ouvintes (grupos do Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º 

ciclo e sala 12 da Escola da Penha) a possibilidade de contactar com a arte entendida como 

uma forma de expressão cultural com uma estética e ética própria que pode envolver pintura, 

música, dança e teatro com uma dinâmica multidisciplinar, que considero interligada com os 

diferentes espaços e as formas existentes na natureza. 

No sentido de desenvolver este Projecto de Intervenção Prática peço ainda autorização para 

tirar fotografias e fazer filmagens das crianças e alunos, envolvidos nas actividades, desde que 

seja dado consentimento pelos respectivos Encarregados de Educação e Professores.  

 

 

Faro, 5 de Março de 2007 

 

_____________________ 

 Maria Gorette J. Ribeiro 
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Exm.ª Senhora 

Presidente do Órgão de Gestão 

Do Agrupamento Vertical de Escolas da Sé 

 

 

 

No âmbito Curso de Mestrado em Educação Artística, Especialização em Teatro e 

Educação, que estou a frequentar na Universidade do Algarve, na Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais, estou a realizar um Projecto de Investigação subordinado ao tema “A 

Expressão Artística e os Jogos Cooperativos: a sua contribuição na educação, 

socialização e desenvolvimento do sentido artístico e estético em crianças e jovens 

surdos”, com o estudo pretendo analisar as actividades de expressão artística e jogos 

cooperativos desenvolvidos no Projecto Espaço para o Gesto e Brincadeiras e no Projecto 

Alegria e Empatia, durante o ano lectivo 2006/07, na Unidade de Apoio às Crianças e Jovens 

Surdos de Faro e na Turma da Sala 12; verificar a sua influência na educação, socialização e 

desenvolvimento do sentido artístico e estético das crianças e jovens surdos do Pré-Escolar e 

1.º ciclo, da EB1. n.º 4 de Faro, do 2.º e 3.º ciclo da  EB 2,3 Santo António – Faro; verificar a 

adequação dessas actividades tendo como referência a Lei n.º 46/86 e o Currículo Nacional do 

Ensino Básico – Competências Essenciais. 

Para realização do projecto venho solicitar autorização a V. Exª para a aplicação de 

inquéritos a docentes e técnicos da Escola, pais e alunos envolvidos nas actividades do 

Projecto Espaço para o Gesto e Brincadeiras e Projecto Alegria e Empatia. 

 

Faro, 15 de Maio de 2008 

 

_____________________ 

 Maria Gorette J. Ribeiro 
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Exmº(ª) Senhor (a) 

Encarregado (a) de Educação 

 

No âmbito da tese que me propus a realizar no Curso de Mestrado em Educação Artística 

Especialização em Teatro e Educação, a decorrer na Universidade do Algarve, venho solicitar 

autorização para tirar fotografias e fazer filmagens às crianças e alunos durante o 

desenvolvimento de algumas actividades práticas. As actividades decorrerão na escola e serão 

dinamizadas por mim em cooperação com os demais Professores/Educadores das crianças e 

alunos. Com a aplicação deste projecto pretende-se proporcionar aos alunos e crianças, surdas 

e ouvintes, (grupos do Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclo da Unidade de Surdos e sala 12 da Escola 

da Penha) a possibilidade de contactar com a arte entendida como uma forma de expressão 

cultural com uma ética e estética próprias, que pode envolver pintura, música, dança e teatro 

em interligação com os diferentes espaços e formas da natureza. 
 

Faro, 13 de Março de 2007 

 

____________________ 

 Maria Gorette J. Ribeiro 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

EU, ______________________________________ ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO 

DE ______________________________________ AUTORIZO QUE SEJAM TIRADAS 

FOTOGRAFIAS E FEITAS FILMAGENS AO(À) MEU(MINHA) EDUCANDO(A), NO 

ÂMBITO DE UM PROJECTO DE INTERVENÇÃO PRÁTICA, QUE VISA 

PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS E ALUNOS (SURDOS E OUVINTES) A 

POSSIBILIDADE DE CONTACTAR COM A ARTE ENTENDIDA COMO UMA FORMA 

DE EXPRESSÃO CULTURAL, COM UMA ESTÉTICA E ÉTICA PRÓPRIAS, QUE SERÁ 

DESENVOLVIDO PELA PROFESSORA MARIA GORETTE RIBEIRO, PARA 

REALIZAÇÃO DA TESE DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, 

ESPECIALIZAÇÃO EM TEATRO E EDUCAÇÃO A DECORRER NA UNIVERSIDADE 

DO ALGARVE. 

 

FARO, ___ DE _________________DE 2007 

________________________________ 

    (Assinatura Enc. de Educação) 


