
Natal, Livros e Tal
Nome do participante:

Data de nascimento:                Número do BI ou CC:

Morada:

Código postal:               Localidade:

Contactos telefónicos:

Nome do(s) encarregado(s) de educação:    Telemóvel:

Observações:

Oficinas em que se inscreve (coloque pf. uma cruz nas oficinas): 

o Oficina de cinema sobre história de natal: conceção de figuras animadas e filmagem Seg, 15.12.2014 » 10h às 12h30

o Oficina de criação da aldeia do pai natal em barro Seg, 15.12.2014 » 14h às 17h 

o Oficina de criação de bonecos de neve com copos de iogurte vazios Ter, 16.12.2014 » 10h às 12h30

o Oficina de produção da árvore de Natal com os pés Ter, 16.12.2014 » 14h às 17h

o Oficina de timbragem de postais de Natal Qua, 17.12.2014 » 10h às 12h30

o Oficina de contos de Natal e reprodução dramática Qua, 17.12.2014 » 14h às 17h

o Oficina de criação de sinos natalícios com cartão, guache e purpurinas Qui, 18.12.2014 » 10h às 12h30

o Oficina de produção de Jogos de Inverno Qui, 18.12.2014 »14h às 17h

o Oficina de construção de estrelas de papel Sex, 29.12.2014 »10h às 12h30

o Oficina de vídeo-fórum: debate sobre o significado da época natalícia Sex, 29.12.2014 » 14h às 17h
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