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O Departamento de Ciências Sociais e Humanas da ESSL, convida a assistir à peça: 

HISTÓRIA COM PÉS E CABEÇA 
de Manuel António Pina 

 
 

“História com pés e cabeça” – O “Inventão” é a figura central desta História. Trata-se de um 
personagem/metáfora representado por um boneco que pensa demasiado e se confronta permanentemente 
com os seus próprios pensamentos, que surgem da sua cabeça num desfile de contradições. 
O “Inventão” chega a cansar-se de tanto pensar. Se os seus próprios pensamentos não se entendem, para quê 
continuar? Mas nem tudo se passa dentro da cabeça; lá fora faz sol, há árvores, há gente. 
Apesar de tudo, o “Inventão” não consegue deixar de pensar e continua a batalhar com os seus pensamentos! E 
a acreditar na vida!… 

A oportunidade de apresentar este texto num momento de visível crise de valores, onde a indiferença 
se instala cada vez mais, e o egoísmo e a insociabilidade dominam, convidamos “TODOS OS ALUNOS E 
PROFESSORES” a assistir a esta peça com densidade poética, percorrendo um caminho entre o universo 
ilimitado da imaginação e a liberdade de sonhar que faz prever a co-existência de um mundo real e de um 
mundo imaginário. 

 
Os professores, que lecionam as aulas das 10:35 e das 14:25, no dia 25 de fevereiro, terça-feira, 

acompanham as turmas nos horários abaixo indicados ao CAEP. 
 

Horário Manhã 
Saída da Escola: 10:35 
Início da Peça: 11:00 

Final: 12:10 
Chegada à Escola: 12:25 

 

Os professores que tenham aula com alguma turma que não esteja presente no CAEP às 11:35 deverão 

regressar à escola, sendo substituídos pelos professores com aulas marcadas para esse tempo letivo. 

Sessão 1         10:35 – 12:25 

10º ano 11º ano 12º ano 

B 30 E 19 A 32 

  F 24 B 33 

  G 22 C 34 

  H 31 D 29 

  I 24 E 14 

  J 10 F 26 

  K 20 G 25 

    H 28 

30 171 219 

399 
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Horário Tarde 

Saída da Escola: 14:25 
Início da Peça: 14:50 

Final: 16:00 
Chegada à Escola: 16:15 

 

Os professores que tenham aula com alguma turma que não esteja presente no CAEP às 15:25 deverão 

regressar à escola, sendo substituídos pelos professores com aulas marcadas para esse tempo letivo. 

Sessão 2                                              14:25 – 16:15 

7º ano 8º ano CEV 10º ano 11º ano 

A 20 A 26  21 A 30 A 30 

B 26 B 25   C 31 B 30 

  C 27   D 29 C 35 

      E 34 D 21 

      F 29   

46 78 21 153 116 

414 

 

Nota: No caso de existir alguma atividade previamente agendada que impeça a turma de se deslocar ao CAEP, 

por favor informe a direção da escola para proceder a alteração da distribuição. 

 

Os diretores de turma deverão proceder à entrega das autorizações e recolha do dinheiro das entradas (2 

euros por aluno), o qual deverá ser entregue na direção até sexta-feira, dia 21 de fevereiro, acompanhada da 

listagem dos alunos. 


