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BIO 

 

O meu nome é Camila. Sou Portuguesa e vivo em Lisboa. 

Desde sempre tanto no meu caminho profissional como pessoal, estive ligada às artes. 

Entre outras vertentes, possuo um curso de artes visuais e tenho experiência e 

formação nas artes performativas. Pelo meu caminho estiveram presentes Artes como 

Dança, Ginástica Acrobática e Circo.                                                                                                               

Fui Professora de Acrobacia Aérea de crianças e jovens adultos, numa academia de 

Novo Circo. Assim como Performer, o qual continuo até hoje. 

Atuando nos mais diversos eventos, adequando as atividades. 
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AERIALS 

 

Neste intuito a minha proposta seria atuar como facilitadora de um Workshop de 

Acrobacia Aérea (com Tecido Acrobático e Aerial Hoop) para crianças e jovens. 

Atuando preferencialmente na «Kids Area». 

O objetivo seria proporcionar a estas crianças um ambiente divertido, lúdico e de 

prazer ao mesmo tempo sendo um lugar e uma atividade de aprendizagem. Obtendo 

conhecimento e evolução física e psicológica.  

O workshop pode ser realizado mais que um dia e tem a duração sensivelmente de 

uma hora/ uma hora e meia.  

 

Condições:  

Para a realização deste workshop é necessário o fornecimento de um sítio para 

pendurar os aparelhos (em estrutura ou árvore) á sombra.  

São necessários também idealmente colchões e almofadas e mantas para proteção do 

chão na zona dos aparelhos. 

Em relação a numerário este pode ser acordado com ambas as entidades (a minha 

parte / evento) ou diretamente com o público. Ou seja, existe um preço estipulado 

pela minha parte (facilitador) sabido também pelo evento, que é pedido diretamente 

ao público na hora da realização da atividade.  

NOTA: Todos estes fatores acima mencionados (condições) são possíveis a ser 

alteráveis e ajustáveis consoante acordo de ambas as partes  
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COLOR.YOUR.FACE 

 

A Color.Your.Face é um projeto de Pinturas Faciais e Pinturas de Corpo. Tem como 

objetivo criar uma atmosfera mais divertida, feliz e colorida, nos lugares e nas pessoas. 

Atuando em vários tipos diferentes de eventos, adaptando ao tema.  

A proposta da Color.Your.Face consiste em ter uma banca de pinturas faciais onde o 

publico pode desfrutar do seu tempo a ser pintado e sair com uma pintura facial ou 

corporal escolhida ou não pelo mesmo.  

 

 

Condições: 

Para a realização do Projeto Color.Your.Face é necessário o fornecimento de um 

espaço onde seja possível alocar pelo menos duas cadeiras e uma mesa para realização 

das pinturas.  

O material para a «construção» da banca pode ser fornecido pelo evento ou trazido 

pelo próprio facilitador, consoante acordo.  

Em relação ao numerário aplica-se o mesmo motivo do acima referido, citando, este 

pode ser acordado com ambas as entidades (a minha parte / evento) ou diretamente 

com o público. Ou seja, existe um preço estipulado pela minha parte (facilitador) 

sabido também pelo evento, que é pedido diretamente ao público na hora da 

realização da atividade. 

NOTA: Todos estes fatores acima mencionados (condições) são possíveis a ser 

alteráveis e ajustáveis consoante acordo de ambas as partes. 
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