
www.bm-ferreiradecastro.com

/BibliotecaFerreiradeCastro

PROGRAMA

FAMÍLIAS

WORKSHOP
ESCULTURA 

PAPIER MACHÉ
por Ana Sofia Gonçalves

28 abril ‘18 09 junho ’18 | 15h00

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Destinatários/as: Famílias com crianças dos 6 aos 13 anos

Inscrições gratuitas e limitadas até 23 de abril na BMFC

Próxima
Sessão

26 maio

ADIADO



Data: 28 de abril 2018 | 15h00 | Duração: 2 horas

Sinopse: Ana Sofia trabalha sobre memórias da sua infância, mas também sobre histórias de um mundo em que os 

animais adquirem personalidade e vida própria. Para além da pintura, o seu trabalho adquire um carácter tridimensional 

e estende-se para o campo da ilustração, da escultura e da cenografia.

Partindo dos animais preferidos de cada criança ou até mesmo dos seus animais de estimação, vamos recriar a sua 

forma em três dimensões através da técnica de papier machê. Para além disso vamos reinventar a forma do animal, 

acrescentando-lhe algumas características humanas.

Informações: 

Data limite das inscrições: 04 de junho

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 10 e o máximo de 20 famílias

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(s) Familiar(es): _____________________________________________________________________________  

Idade(s): _______________________       Habilitações: __________________________________________________

Nome(s) da(s) criança(s): __________________________________________________________________________ 

Idade(s): ________________________________________________________________________________________       

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


