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PROGRAMA

FAMÍLIAS

OFICINA
PALAVRAS 
LEVA-AS O VENTO
pela Catrapum Catrapeia

24 março ‘18 | 15h00

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Destinatários/as: Famílias com crianças dos 4 aos 12 anos

Inscrições gratuitas e limitadas até 20 de março na BMFC



Data: 24 de março 2018 | 15h00 | Duração: 50 minutos

Sinopse: Num aceno da cabeça está um sim ou um não, num polegar esticado está um “fixe!”, numa mão aberta e 

esticada à frente da cara está um “para!”. Que palavras se escondem nos gestos? Num “tinóni” está uma ambulância, 

num “úoúo” um comboio, num “poc” uma bola de ping pong. Que palavras se escondem nos sons? Que sons, que gestos, 

que palavras, nos ajudam a comunicar melhor, é o que queremos descobrir nesta oficina onde todos são convidados a 

lembrar-se de coisas de todos os dias em que raramente pensamos, mas que, sem ter de haver fala, nos ajudam a 

comunicar.

Informações: 

Data limite das inscrições: 20 de março

Valor da inscrição: gratuito

Inscrições na BMFC ou através do email biblioteca@cm-oaz.pt, sujeitas a confirmação

Esta sessão realiza-se com o número mínimo de 12 e o máximo de 30 participantes

Mais informações através do telefone 256 607 177 (Sara Pereira)

Condições de participação:

1. A inscrição é considerada válida depois de preenchida a respetiva ficha de inscrição e confirmada pela BMFC.;

2. No final da iniciativa será solicitado o preenchimento do questionário de avaliação a cada participante.

Ficha de inscrição

Inscrição n.º _________  

Nome (familiar): _________________________________________________________________________________  

Idade: __________________________       Habilitações: __________________________________________________

Nome da criança: _________________________________________________________________________________ 

Idade: _____________       Morada: ___________________________________________________________________

Código Postal: ___________ - ________       Localidade: _________________________________________________

Telefone: __________________________   /   __________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________________

A preencher pela BMFC:

Rubrica: 

Data: ________ / ________ / 2018 

Observações: ____________________________________________________________________________________

Comprovativo de Inscrição * 

Nome: ________________________________________________________________________________________________

Data: ________ / ________ / 2018

Rubrica:

* A preencher pela BMFC no ato da inscrição


