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PREFÁCIO 

Era uma vez, numa aldeia no Médio Oriente, havia uma 

menina chamada Hadda. Num dia de festa, soube da chegada de 

um Almée que, segundo se diz, chegaria da "Cidade das Danças", 

fonte de beleza e mistério. Fascinada, Hadda decidiu aventurar-se 

no caminho que leva às luzes do Oriente"...". 

Como federadora de um novo estilo de contar histórias, "o 

conto dançado", Hayat Harchi produziu o seu espectáculo "Hadda 

et les lumières d’Orient" no Institut du monde Arabe e na Câmara 

Municipal de Paris. 

Os espectadores não só apreciarão uma história contada. Eles 

também descobrirão toda uma atmosfera que o contador de 

histórias, como um verdadeiro fio condutor, cria em torno desta 

fábula. 

Para dar mais profundidade à história, os personagens nos transmitirão sua paixão através de uma "idade mista", a 

própria expressão de uma nova forma de dança. Entre a realidade e a imaginação, conseguirá Hadda chegar às 

"Lumières d'Orient"? 

É com base neste "conto de dança", imaginado, escrito e dirigido por Hayat Harchi, director artístico, que a 

associação Annaba criou, desde 2003, os projectos "Author to actor-dancers", "Views on the world", "Dance and Culture, 

path to success".  

Eles reúnem crianças, famílias e professores em oficinas de prática criativa, artística e cultural. 

Durante estes workshops, as crianças são apresentadas por artistas profissionais aos diferentes componentes do 

"conto de dança": danças, teatro, encenação, música, figurinos, etc. 

O objectivo desta formação artística é permitir que as crianças criem um "conto de dança" a partir do zero, ecoando o 

"conto de dança" de Hayat Harchi. 

Esta experiência permite que mais de 1200 crianças na Europa realizem um projecto 

artístico comum que reduz as taxas de abandono escolar.  

Hayat Harchi  

Diretor Artístico da Associação Annaba 
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Era uma vez uma borboleta voadora, sensível, delicada, com as asas coloridas 

e fortes, que vivia próximo de uma aldeia alegre, aromática e com muito sol. Vivia 

calma e feliz, mas cheiiiinha de vontade de descobrir o mundo. 

 

 

 

 



Bailando de flor em flor, chegou a uma escola. Viu jovens de todas as idades, 

agitados no seu interior, em correrias, murros e pontapés ou pasmados e silenciosos 

em frente ao telemóvel, de olhar inquieto e em gestos bruscos de mãos, num bailado 

de dedos incompreensível e nervoso, muito diferente do seu, calmo e sereno. 

 



 

 

 

Poisou próximo de uma sala de aula, numa flor, já sem metade das pétalas, 

arrancadas numa luta violenta e sem sentido, entre dois jovens que disputavam um 

telemóvel. Ainda atordoada pela visão agressiva, a borboleta voadora ouviu um jovem, 

de estatura pequena, cabelo curto, forte, com um nariz que se destacava na cara de 

lua cheia, aparentemente feliz, muito barulhento, o Quim das Coives, a vociferar 

enquanto os outros, à volta, riam e aplaudiam: 

- Ah, ah… Tu és muito burro, não vales nada!!!... 



- Parem, não me chateiem! – gritava desesperado o João, o colega de turma do 

Quim das Coives. 

- Porquê? Vais fazer o quê? Vê lá se queres levar! Está mas é caladinho e passa 

para cá o teu lanche! – dizia o Quim das Coives, enquanto arrancava o lanche das 

mãos do João. 

O som da campainha pôs fim a este desacato. Alguns colegas já não estavam a 

achar piada nenhuma, mas nada fizeram e deixaram que o Quim, que só agia quando 

se sentia apoiado pelo grupo, continuasse a provocar. 

 

Já no interior da sala, o Quim das Coives não parava de rir, cantarolar e falar 

com os colegas. A professora tentou chamá-lo à atenção, para ele parar de brincar e 



estar atento à aula. O Quim das Coives fez de conta que não ouviu e continuou numa 

brincadeira pegada, levantando-se e atirando o material do João para o chão. 

- Ó professora, olhe o João! É um desastrado, espalhou todo o material no chão! 

A professora, sem se aperceber do que realmente tinha acontecido, chamou à 

atenção o João que, receoso da vingança do Quim das Coives, se calou, encolhendo-

se e quase se escondendo debaixo da mesa. Os colegas da turma mantiveram-se em 

silêncio, embora tivessem percebido o que na verdade aconteceu. 

No final da aula, o Quim das Coives, longe de se acalmar, mal saiu da sala 

começou a gozar com os colegas e a atirar as suas mochilas para a terra. Os colegas 

ficaram muito chateados e foram fazer queixa à Direção. A Diretora, que já tinha lido 

uma participação da professora de Matemática sobre o Quim das Coives, por ter dito 

um palavrão na sua aula, resolveu chamar a mãe à escola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Iara, a mãe do Quim das Coives, era simpática, engraçada, inteligente, tinha uns 

belos olhos azuis, cabelo longo, liso e loiro, era baixa, magra e bonita. Vivia à beira da 

praia numa casa enorme e gostava muito de nadar. Sempre atenta às travessuras do 

seu filho, ficou muito triste, quando lhe ligaram da escola para a informar sobre as 

asneiras dele. 

Prontificou-se logo a resolver a situação. Deslocou-se rapidamente à escola, 

tendo encontrado, no gabinete da Direção, o seu filho Quim e a Diretora de Turma. 

Questionou de imediato o filho :  

- É verdade, Quim? 

- Não, mãe! Eu não fiz nada! É a professora que implica comigo ! 



- Ó Quim, sabes bem que disseste um palavrão na aula de Matemática! Isso não 

se faz! 

- Mas, mãe… eu não fiz nada! Foi o João! 

- Tu nunca fazes nada! É sempre a mesma coisa, eu não te admito isso! Ainda 

por cima arranjas sempre um culpado. Basta! 

Iara, resoluta, disse à professora: 

- Não se importa que eu leve o meu filho? Vou conversar com ele, levá-lo a 

refletir sobre o seu comportamento, para que mude de atitude. 

- Obrigada por ter vindo! 

- Ora essa! Eu é que peço desculpa pelo comportamento do Quim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saíram da escola e foram para a praia. O mar estava calmo, sereno, o céu 

estava limpo e o sol raiava. Em voltas e reviravoltas, esvoaçava a borboleta, como que 

a envolver Iara numa corrente de energia que a levasse a corrigir a situação e a fazer 

do filho uma pessoa melhor. 

- Estás a ver, Quim, esta quietude, esta serenidade? Um mundo tão belo ao 

nosso redor e tu cheio de agressividade… Maltratas os colegas, desrespeitas os 

professores, fazes sofrer toda a gente e, em especial, os teus pais. E estas atitudes já 

não são de agora. Continuamente, fazes bullying com alguns colegas. Olha o que 

fizeste ao João… Vou ter de falar com o teu pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde, quando o Quim das Coives chegou a casa, o seu pai, Zé dos 

Chouriços, reparou que ele não estava muito bem e perguntou-lhe: 

- O que é que se passou na escola, Quim? 

- Nada, pai, não se passou nada! 

- Quim, conta lá ao teu pai o que aconteceu. 

- Não! Não quero contar! Se quiseres, conta tu, mãe, eu vou para o meu quarto. 

- Quim! Não vais para o teu quarto. Anda cá imediatamente, não sejas mal-

educado. 

- Está bem, eu fico aqui, mas não respondo a nada. 

- Quim, diz-me o que fizeste, senão vai ser pior para ti. – disse o pai. 



- Eu estava na aula de Matemática, a professora estava a escrever no quadro, e 

eu disse um palavrão.  

- O quê?!... – O pai ficou pasmado e muito desiludido com ele. 

- Conta lá a verdade toda, Quim! – ordenou Iara. 

- Olha pai, tenho gozado os meus colegas e tenho sido muito mauzinho. 

Desculpa, pai, não foi minha intenção! É que eu tenho andado muito nervoso, com 

umas coisas que têm acontecido… 

- Sabes que me podes contar tudo o que quiseres. Não tens de me esconder as 

coisas. 

- Eu sei, pai, mas não é fácil. Não quero que penses que sou um fraco. Estão a 

gozar comigo no “face”, a escrever piadas sobre mim, fico com raiva e então maltrato 

alguns colegas. 

- Não te preocupes, porque vamos ajudar-te a resolver a situação. Mas isso não 

implica que maltrates professores e colegas. Não te ensinei a ser assim, eu eduquei-te!  

- Agora já posso ir para o meu quarto?  

- Não, senta-te! Vamos definir o teu castigo. – disse a mãe. 

-Vais ficar sem telemóvel, sem computador e colaborar nas tarefas de casa 

durante dois meses. 

- Ena pá, não queriam mais nada?! 



- Olha lá! Mas isto é para brincar, ou é para valer? Filho, não podes fazer isso. 

Eu, antigamente, também era assim, mas mudei. Agora sou um bom empresário, e tu 

também podes vir a ser uma pessoa útil à sociedade. Tens é de mudar o teu 

comportamento. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Quim das Coives baixou a cabeça e duas lágrimas correram pela sua cara. 

Levantou-se lentamente, dirigiu-se para o quarto, trancou-se e baixou a cabeça. 

Alguns dias depois, o Quim, mais sereno, começou a melhorar muito a sua 

atitude na escola. Nunca mais bateu nem insultou ninguém e não voltou a mexer ou a 

atirar as mochilas dos colegas para a terra. Aos poucos, começaram a gostar do Quim e 

a falar normalmente com ele. Tudo melhorou e a turma passou a ter melhores 

resultados. 

O Quim ficou muito contente, porque passou a tirar boas notas, ganhou novos 

amigos, começou a ser aceite por todos e os seus pais ficaram felizes, passando a 

acreditar no seu filho. 



 

 

 

 

 

 

 

A borboleta, de asas paradas, a olhar fixamente o oceano, percebeu que as 

relações humanas são complicadas, fazem sofrer e enredam as pessoas em conflitos, 

num desencanto crescente. De repente, uma bela melodia envolveu a borboleta e fê-la 

rodopiar ao encontro dos sons. Esbarrou numa multidão que assistia a um espetáculo 

com peças musicais e números de comédia, numa pequenina praça, de uma aldeia 

muito florida. Ficou atordoada, mas maravilhada. 

 

 

 

 

 



 

 

A borboleta pousou na cabeça de uma jovem alta e magra, de cabelos loiros, 

compridos e ondulados, olhos esverdeados e pequenos. Passava férias na aldeia e 

estava na praça a assistir ao espetáculo do conhecido Zé Artolas, o comediante.  

Quando terminou o concerto, o público foi abandonando a praça, mas esta jovem 

ficou a conversar com o Zé Artolas, um rapaz ruivo, de cabelo curto, olhos verdes, 

cheiinho, mas alto e muito trapalhão, extrovertido e irrequieto. 

- Olá! Parabéns pelo espetáculo. Gostei muito! 

- Olá! Ainda bem que gostaste. Que bom ouvir o público a manifestar-se. Olha lá, 

tens um sorriso tão bonito! Como te chamas? 

- Chamo-me Daripatana. 

- Que nome tão estranho. És portuguesa? 

- Nasci em França, mas os meus pais são portugueses.  

- Então, e se tomássemos um café?  

- Boa ideia, estou aqui de férias… 

 

 



 

 

 

 

A partir desse dia, eles passaram a sair com mais frequência e começaram a 

namorar. Estava tudo a correr às mil maravilhas. Apaixonada e feliz, Daripatana mudou-

se para a casa de Zé Artolas. Um dia, o Zé viu no telemóvel uma conversa da sua 

namorada com um rapaz.  

-Daripatana, quem é este, o Cláudio? 

- É um colega meu, de França. 

- Então, que conversa é esta? 

- Isso era quando ele gostava de mim e eu estava a ter um fraquinho por ele. 

- Estás a mentir-me.  

- Mas eu estou a dizer a verdade! 

- Cala-te! Trrras, trrras (dando-lhe dois estalos na cara). 

Daripatana começou a chorar e dirigiu-se para o quarto. Ele foi atrás dela, ainda mais 

revoltado por ela ter fugido. Agressivo, disse: 

- Detesto que fujam quando estou a falar com alguém. E voltou a espancá-la. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Daripatana, já a chorar baba e ranho, conseguiu trancar-se no quarto. Zé 

Artolas, ainda mais irritado, começou a dar socos na porta. Era muito ciumento e não 

queria que ela falasse com nenhum rapaz. Daripatana, trancada no quarto, pegou 

numa mala e pôs lá a roupa para fugir. Sentia uma tristeza profunda e não conseguia 

perceber o que se tinha passado nem o que tinha mudado. Sabia que a magia se tinha 

quebrado e não podia aceitar que alguém a tratasse com aquela agressividade. Esta já 

não era a primeira situação, pois ele já tinha tentado afastá-la dos amigos e não 

gostava das roupas que ela usava. Limpou as lágrimas e tomou uma decisão. 

 

 



A borboleta bailarina percebeu que o mundo dos afetos é muito complicado. É 

luminoso e alegre quando cuidamos do outro, partilhando a vida, aceitando as 

diferenças e quando tentamos sempre encontrar o melhor de cada um. É nublado e 

triste quando atrofiamos, não envolvemos e fazemos sofrer por dá cá aquela palha. O 

mundo é energia como as suas asas…  Então, a borboleta voou ainda mais alto, à 

procura de novas aventuras… Entrou na floresta e ouviu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Era uma vez um caçador chamado William Kraven que vivia no século XX, numa 

casa abandonada na floresta com o seu lobo, ”Relâmpago Branco”. William era alto, 

muito musculado, de cabelo curto, olhos vermelhos como o sangue e era muito 

destemido. Usava sempre um casaco sem mangas, amarelo e castanho, e 

transportava o rifle de caça do seu pai, já falecido. Nas redondezas, davam-lhe a 

alcunha de “Melhor Caçador”. 

Um belo dia, William decidiu sair de casa para caçar alguns animais. A meio da 

floresta, viu uma família de raposas que, nessa época, estavam em vias de extinção. 

Quando apontou a arma para matá-las, um homem saltou de uma árvore e impediu-o 

de atingir os animais. Furioso, Kraven disse:  

-Olha lá, tás parvo ou quê? 

- Não posso deixar-te matar essa família de animais em vias de extinção – disse 

Druton, um caçador muito forte e alto, com cabelo curto e loiro, de olhos azuis.  



Andava sempre armado e a sua roupa era feita de pele de mamute. Tinha um 

cavalo chamado  “Destroyer”. 

- Os animais são os nossos melhores amigos. Por isso, não vais matá-los. 

- Mas porquê? 

- Estes podem ser os últimos! – exclamou Druton. 

- Está bem, só me fazes isto desta vez. 

- Isso é o que tu pensas, pá! Eu sou grande protetor dos animais e não deixo 

que lhes faças mal. 

Então William sacou a sua arma e encostou-a ao pescoço de Druton, que lançou 

um grito: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 - Trooooooyer!!! 

 

Ouviu-se, ao fundo, um galope cada vez mais nítido e vigoroso. Apareceu um 

cavalo. 

Era o cavalo de Druton, Destroyer, que levantou as patas, fazendo com que 

Kraven largasse a arma. Kraven pegou rapidamente na faca que estava no chão e 

atirou-a. Esta passou muito próxima da cabeça de Destroyer, sem o atingir. Druton e 

Kraven envolveram-se numa luta violenta. 

Foram interrompidos por um grupo de pessoas, cheio de energia e vivacidade, 

que corria em direção à praia. Druton e Kraven, espantados, pararam de lutar e 

perguntaram-lhes o que se passava. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Há uma baleia encalhada na praia. Vamos salvá-la! Querem ajudar-nos? 

Druton e Kraven olharam um para o outro e perceberam que havia algo muito 

mais importante a realizar do que continuar com uma luta sem sentido algum. O próprio 

Kraven entendeu que a vida animal é importante, para que a vida humana seja mais 

saudável. Ambos, unidos num propósito comum, montaram no cavalo Destroyer e 

dirigiram-se também para a praia. 

 



 

 

A borboleta, assustada com tanta violência, voou ainda mais alto à procura de 

um mundo melhor. Voou, voou e sentiu uma brisa fresca e suave que a transportava 

com leveza, um cheiro a maresia que lhe devolvia a energia, e o azul do céu e do mar 

entrelaçados pacificaram a sua angústia. A melodia das vagas embalou-a e 

transportou-a para um mundo diferente… À medida que se foi aproximando daquele 

pedaço de paraíso, apercebeu-se de que havia um gemido que se misturava com o 

canto do mar. Morta de cansaço, deixou-se cair e adormeceu. 

Acordou, assarapantada, com um grito grave, abafado e desesperado. Abriu os 

olhos lentamente para se habituar ao sol intenso e esvoaçou sobressaltada, quando se 

apercebeu que estava colada a uma enorme massa preta, que se debatia debilmente, 

a tentar libertar-se das amarras que a tinham aprisionado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Era um dia de muito calor e Alex decidira ir à praia de bicicleta. Alex era um rapaz 

muito engraçado, divertido, criativo que gostava de ajudar os outros. Ao aproximar-se 

do mar, reparou que havia um animal encalhado não muito longe da costa. A praia 

estava poluída e suja. As ondas transportavam, num vaivém constante, plásticos, 

resíduos, e toda a espécie de lixo. 

Quando Alex se aproximou mais do mar, viu que o animal encalhado era uma 

baleia, enorme e muito agitada, com um olhar triste, presa em redes e com um grande 

plástico preto na boca. Tentou acalmá-la, dizendo: 

- Não te preocupes, não te vou abandonar!  

Pegou na sua bicicleta e decidiu ir pedir ajuda à população da aldeia mais próxima. 

Quando chegou ao café da praça, onde tinha atuado o Zé Artolas, disse: 

- Socorro! Ajudem-me, há uma baleia encalhada no mar! 

Gerou-se alguma confusão e as pessoas que estavam no café comentavam: 

- Coitada da baleia! 

- Eu até ia ajudar, mas tenho que ir para a escola. – disse o Quim das Coives 

- Ok, então vai para a escola, mas os outros podem vir comigo. Não podemos 

deixá-la morrer! 



 

 

- Tens razão, vamos salvar a baleia. Podemos chamar um veterinário para ver 

se a baleia está doente. Depois limpamos a praia, que está toda suja. Não pode haver 

mais acidentes. Temos de cuidar do nosso ambiente. 

As pessoas que estavam no café, dirigiram-se para a praia, cruzando-se com os 

caçadores. 

Na cavalgada encontraram uma jovem, Daripatana, que arrastava uma mala. 

Curiosa, perguntou: 

- Ei! Onde vão com tanta pressa? 

- Vamos para a praia ajudar uma baleia que está encalhada na areia! 

Daripatana decidiu segui-los. Juntou-se à multidão, esquecendo os seus 

próprios problemas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ao chegarem à praia, a baleia estava exausta e muito doente. Reconheceu Alex 

e emitiu um som. Alex tentou acalmá-la, aproximando-se devagarinho da baleia. Um 

rapazito que estava a assistir disse: 

- Alex, tem cuidado. A baleia pode fazer-te mal! 

- Não se preocupem, a baleia não me vai fazer mal! 

Lentamente, Alex chegou à beira da baleia e com muito carinho, disse-lhe: 

- Tem calma, vai ficar tudo bem. Não tarda, vão chegar veterinários para verem 

se tens alguma doença. Vamos cuidar de ti! 

Entretanto, chegaram os veterinários que deram uma injeção para baixar a febre 

e, assim, restabelecer as forças da baleia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleia, a quem Alex deu o nome de Lucas, ficou tão feliz, quando a população 

a libertou e a devolveu ao mar, que lhes dedicou um grande bailado. Na praia, a 

população festejou com grande emoção. Unidos por uma causa, reconheceram a 

necessidade de assumir os erros, perdoar, respeitar, cuidar e amar. 

Lucas, a baleia, ficou tão reconhecida que todos os anos aparecia naquele local 

com as suas amigas baleias, para um espetáculo que emocionava a população e tecia 

uma teia de afetos que os ligou até à eternidade! 
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O PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

          Era uma vez... 

Um “conto dançado” totalmente imaginado e criado ao longo de vários meses por 

alunos e professores. 



A partir da leitura, do debate de ideias sobre temas do interesse dos alunos e 

através da colaboração de artistas profissionais na área da dança e do teatro, a nossa 

turma dramatizou e dançou o conto criado. 

As famílias prestaram uma ajuda preciosa na realização dos acessórios e 

figurinos, para o espetáculo e na entoação de uma música, base de uma das danças 

interpretadas pelos alunos. 

O que torna este projeto uma experiência inovadora é a sua capacidade de 

articular as disciplinas artísticas com os conteúdos fundamentais das várias disciplinas 

que fazem parte do programa escolar, promovendo e facilitando a consolidação das 

aprendizagens ao longo da sua realização. 

O projeto focaliza-se em dois objetivos: 

- atenuar o abandono escolar da população estudantil mais sensível e 

desfavorecida; 

- melhorar a compreensão e a comunicação entre professores, alunos e famílias. 

 

A Coordenadora do projeto 

          Maria Manuela Mendes                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVALHOS 

ESCOLA SOLIDÁRIA 

 

         



 

 


