15 FEVEREIRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

ATELIER “ANIMAIS À SOLTA”
6 MARÇO ÀS 15H00
Com uma dinâmica original, estas atividades
pretendem estimular a criatividade, proporcionando
uma aprendizagem lúdica e colaborativa, em família,
com interatividade e em tempo real. Utilizando como
base cartolinas ou caixas de cereais, bora fazer uns
animais divertidos! Participa!

LER +

ATELIER “MEIAS DIVERTIDAS”
13 MARÇO ÀS 15H00
As OFICINAS CONFINADAS do Museu da
Marioneta são ateliers de construção de
marionetas para diferentes idades, através de
uma abordagem tecnológica, em videoconferência
e sem sair de casa. Utilizando como base uma
meia colorida e restos de tecidos, vamos dar vida
a uma marioneta de luva. Não Faltes!

LER
LER +
+

SUGESTÕES DE LEITURA
BIBLIOTECA
Com o objetivo de contribuir para o reforço dos
hábitos de leitura, os Serviços Sociais dão a
conhecer várias sugestões de leitura, para o
corrente mês. Divirta-se em segurança, lendo!

LER +

I CONCURSO
FOTOGRAFIA 2021 |
ENTREGA DE TRABALHOS
Os Serviços Sociais estão a promover o I Concurso
de Fotografia de 2021, com o tema “ REFLEXOS “.
O prazo de entrega dos trabalhos a concurso
expira a 28 de fevereiro. Participa!

LER +
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