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15 de Junho de 2015
                      FÉ EM DEUS, NA JUVENTUDE 

                      E NUM MUNDO MELHOR

       Sergei Prokofiev foi um dos mais célebres compositores do século XX, de que podemos destacar 
obras imortais como as óperas “Guerra e Paz” e “O Amor das três laranjas” ou o bailado “Romeu e 
Julieta”, assim como a composição infantil “Pedro e o Lobo”.
Prokofiev nasceu em 1891 em Krasne, na Ucrânia e faleceu em 1953, na Praça Vermelha, quando ainda 
ensaiava o seu bailado “Flor de Pedra”. Deixou dezenas de obras imortais desde Óperas, Sinfonias, 
bailados, Concertos, etc. depois de uma vida atribulada e com as maiores dificuldades. Porém, pelo amor 
à música e à dança, nunca deixou de compor, legando à arte e à cultura um património assinalável.
      Este ano e dentro do projecto que implementámos desde então e que temos vindo a cultivar o ensino e formação artística dos 
nossos alunos, vamos apresentar uma das obras de Prokofiev “Pedro e o Lobo” que, em nossa opinião, exprime muito do que é 
indispensável para uma boa formação profissional, social, familiar e artística (tolerância, compreensão, fraternidade e 
persistência).
      Prokofiev, através da música e da dança nesta história infantil, demonstra que, em situações complicadas e difíceis devemos 
procurar alternativas lógicas e rápidas que conduzam à solução dos problemas sem alterar os principais objectivos. Esta 
maravilhosa obra de Prokofiev diz muito da personalidade do autor, que, ao longo da vida, sofreu muito, teve as maiores 
dificuldades, mas por amor à sua arte, com ilimitada perseverança nunca deixou de batalhar e produzir até à morte, maravilhosas 
obras que hoje são património artístico da humanidade.
      Os graves problemas que nos têm afectado pessoalmente e à Escola, nos últimos anos, nem por isso impediram que 
continuássemos com a mesma coragem, persistência e o amor de sempre, dando aos alunos a melhor formação para a vida 
artística, profissional, social, familiar e comunitária. Sempre lhes incutimos o respeito pelo outro e por si próprios, tolerância, 
disciplina no agir, humildade, perseverança para vencer, esperança e a fé no futuro. Além disso, procuramos fortalecer-lhes o ânimo 
para que as dificuldades que encontrarem na vida, sejam uma razão forte para lutar, vencer e não para desanimar.
      Relembramos também que além da Escola, é um dever sagrado da Família, das entidades oficiais, político/administrativas 
manter nos jovens a esperança num futuro melhor demonstrando-lhes compreensão e apoio nas suas dificuldades e dando-lhes 
exemplos que os orientem na integração da área que pretendam seguir.
      Desejo mais uma vez, de todo o coração, aos alunos e familiares, aos elementos do Corpo Docente e colaboradores da Escola, 
as maiores felicidades num mundo fraterno e de Paz, que a sorte os acompanhe e consigam atingir os seus objectivos profissionais 
e familiares.
Termino pedindo humildemente a Deus a coragem e saúde, para com amor e a Fé que, ao longo dos anos, me tem permitido levar de 
vencida as enormes dificuldades e continuar o projecto que implementei na valorização e saudável formação dos nossos alunos.

Que Deus ajude!

Ana Cristina Mangericão
Directora Pedagógica
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O Pedro
e o Lobo

uma adaptação
Escola de Dança Ana Mangericão

Pedro - Lia Freitas - 5º Ano E.A.E.

Passarinho - Carolina Veloso - 5º Ano E.A.E.

Gato - Ana Carolina Oliveira - 5º Ano E.A.E.

Habitantes da Aldeia - Turmas de Tap

Relva - 3º Ano E.A.E.

Coelhos e Crianças - Nível 2A e 2B

Joaninhas e Ratos - Nível 00

Gatos e Formigas - Nível 4A e 4B

Sombras - Aulas Livres A ao E e Top Grupo

Coreograa

Ana Mangericão
Alexandra Barbosa Silva

Caroline Chapman
Eduardo Ramos
Maria João Filipe

Sara Duarte e aprendizes
Susana Rodrigues

Adaptação de Texto

Ana Rita Marques

Intérpretes
Lista dos Alunos

Direção Artística do Espetáculo

Ana Mangericão 

Música

Serge Prokoev

Narração

Teresa Côrte-Real

Personagens

Lobo - Francisco Camarneiro - 5º Ano E.A.E.

Pato - Inês Cabaço - 5º Ano E.A.E.

Avô - Nicole Barton - 5º Ano E.A.E.

Muro - 4º Ano E.A.E. e Aulas Livres D de TDM

Lago - 1º Ano E.A.E.

Borboletas - Nível 3A e 3B

Pintos e Abelhas - Nível 0 e 1B

Árvores - 2º Ano E.A.E.

Caçadores - 5º Ano E.A.E.

Desenho e Operação de Luz

Pedro Rua

Operador de Iluminação

Rui Braga

Make-Up

Maria João
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De Agricultores, 
Operários e 
Vendedores de lenha... 
Vendedores de pão...
Vendedores de flores...

É uma aldeia pacata mas alegre, onde todos adoram conviver.

Pedro vive com o seu Avô, numa quinta ao lado de uma grande 
floresta, na Rússia. Moram perto de uma aldeia. Uma aldeia pequena 
mas caracterizada pelas suas gentes:

   Uma aldeia carregada de Crianças... 

Com uma escola cheia de 
Meninos e a sua Professora...
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O Avô, pelo 
fagote...

O Lobo, pelas 
três trompas...

O Pedro, pelas 
cordas...

E os tiros das 
espingardas dos 

Caçadores fazem-se 
ouvir pelos tímpanos.

A estória do Pedro e do Lobo começa assim...

Nesta estória, é utilizada uma orquestra sinfónica completa 
onde cada personagem é representada por um instrumento e 
possui um tema musical. 

Assim, o Passarinho 
é representado pela 
flauta...

O Pato, pelo 
oboé...

O Gato, pelo 
clarinete...
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No ramo de uma árvore, estava 
empoleirado um Passarinho, 
amigo de Pedro:
- Está tudo tão calmo - chilreou 
divertido o Passarinho - está 
tudo tão calmo...

E eis que, saracoteando-se, 
apareceu um Pato. O Pato estava 
radiante porque Pedro tinha-se 
esquecido de fechar o portão e 
assim ele podia tomar um belo 
banho no lago da floresta.

Uma manhã bem cedo, Pedro abriu o portão do jardim
 e foi passear pelos grandes campos verdes.
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Subitamente, algo despertou a atenção de Pedro: era um Gato que 
rastejava, na relva.
O Gato pensou: "O Passarinho está tão entretido com a discussão 
com o Pato que vou apanhá-lo". E com as suas patas de veludo foi-se 
aproximando muito sorrateiramente...

- Cuidado! - gritou o Pedro. E o Passarinho voou 
imediatamente para cima da árvore.

E encolhendo os ombros, o 
Passarinho perguntou ao Pato:
- Se não sabes voar, que espécie 
de pássaro és tu?
E o Pato respondeu-lhe: - E tu, se 
não sabes nadar, que espécie de 
pássaro és tu?

E depois de dizer isto, deu um 
mergulho, no pequeno lago. 
Discutiram e voltaram a discutir. 
O Pato a nadar no lago e o 
Passarinho dando saltinhos na 
margem.

Ao ver o Pato, o Passarinho resolveu voar para a relva e foi pousar 
junto a ele. 
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O Avô, dando pela falta do neto, percebe que este passou do muro 
para fora, e muito zangado, diz-lhe:
- A floresta é um lugar perigoso! E se, de repente, aparecesse aqui um 
lobo?! O que farias?

Mas Pedro não prestou atenção  
aos avisos do seu Avô. �Ora, 
rapazes como ele não têm medo 
de lobos!�

Como castigo, o Avô puxou a 
orelha do Pedro, levou-o para 
casa e fechou o portão do 
jardim.

O Pato grasnava, muito zangado, para o Gato... mas de dentro do 
lago! O Gato deu uma volta à árvore e pôs-se a pensar: "valerá a pena 
trepar até tão alto?! Quando lá chegar, já o Passarinho voou para 
bem longe!"
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E ainda as Joaninhas e os Ratos...

Os Pintos e as Abelhas...Na floresta, tinha-se ouvido a discussão do Avô e do Pedro:

Da relva surgiram as Borboletas...

As Crianças que brincavam... os Coelhos...
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Num abrir e fechar de olhos, o Gato trepou para a árvore e o Pato que 
grasnava atarantado, saiu do lago. Oh que grande erro... E por mais 
que o pobre coitado corresse, não conseguia livrar-se do Lobo.

O Lobo aproximava-se e aproximava-se... e estava cada vez mais 
próximo... e foi então que... ZÁS... apanhou o pobre Pato e... penas  
voaram por todo o lado!!!

Com os Gatos e as Formigas...

Reinava a tranquilidade na floresta...
Mas, de repente, saído de entre as árvores, apareceu um enorme Lobo.
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Cheio de mistérios, sombras e criaturas assustadoras... 
Neste momento, a situação 
é esta: o Gato está sentado 
na árvore, juntamente com 
o Passarinho, que mantém 
a sua distância dele; E o 
Lobo, após voltas e voltas à 
árvore com um olhar voraz, 
adormeceu de cansaço.

Começava a anoitecer. . .  A 
floresta, por si só já é um sítio 
perigoso, segundo o Avô... mas 
àquela hora era ainda mais 
medonha... 
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 Mas o Passarinho era bem mais 
esperto e o Lobo não podia 
fazer nada a não ser ficar cada 
vez mais irritado! Entretanto, 
Pedro com a ajuda do Gato 
apanhou o Lobo pelo corpo e 
puxou a corda com toda a força

Precisamente nesta altura, os Caçadores saíram da floresta... Vinham 
na pista do Lobo enquanto disparavam tiros à medida que andavam...

q u e  t i n h a .  S e n t i n d o - s e 
apanhado, o Lobo começou a 
dar grandes pulos para ver se 
conseguia libertar-se mas os 
pinotes do Lobo só faziam com 
que a corda o apertasse ainda 
mais. 

Entretanto, por detrás do muro do jardim, Pedro, observava toda 
esta cena, sem o mais pequeno receio. 

Pegou numa corda muito forte e 
saltou para cima do alto muro de 
pedra .  V i rando-se  para  o 
Passarinho disse:
- Voa lá para baixo e distrai o 
Lobo. Mas tem cuidado para ele 
não te apanhar!

As asas do Passarinho, quase 
que tocavam na cabeça do Lobo 
que estava furioso dando 
dentadas para a esquerda e para 
a direita.
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E sabem quem ia a fechar o cortejo? Era o 
Avô e o Gato. O Avô, descontente, só 
pensava se o Pedro não t ivesse 
apanhado o Lobo, que teria acontecido?!�
Por cima deles, voava, alegremente, o 
Passarinho, feliz pela vitória sobre o Lobo.

E o Pato? Lembram-se dele?
É que o Lobo, com aquela pressa toda, 
apenas lhe arrancou penas. E este, na 
confusão, conseguiu escapar! Mas agora, 
seguro de que o Lobo estava preso... 
voltou a aparecer!

FIM.

Mas Pedro, empoleirado em cima da árvore, gritou-lhes:
- Não disparem! Eu e o Passarinho apanhámos o Lobo! Agora só 
precisamos de ajuda para levá-lo para o jardim zoológico!

E agora, façam uma pequena 
ideia do cortejo triunfal:
O Pedro ia à frente como um 
herói... Logo a seguir iam os 
Caçadores com o Lobo.
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precisamos de ajuda para levá-lo para o jardim zoológico!

E agora, façam uma pequena 
ideia do cortejo triunfal:
O Pedro ia à frente como um 
herói... Logo a seguir iam os 
Caçadores com o Lobo.
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