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PROGRAMA

FAMÍLIAS

OFICINA | TEATRO

DE PAPEL
“HISTÓRIAS
ENSARILHADAS”
pelo grupo de Teatro de 

Marionetas Mandrágora

27 outubro ‘18 | 15h00

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Destinatários/as: Famílias com crianças dos 5 aos 13 anos

Inscrições gratuitas e limitadas até 24 de outubro na BMFC



Data: 27 de outubro 2018 | 15h00 | Duração: 2 horas

Sinopse: O Teatro de Papel surgiu no séc. XVIII e serviu desde sempre como elemento de jogo teatral, de modo a 

permitir a narrativa de histórias através das suas figuras recortadas.

Na oficina partimos de histórias e construímos o nosso teatro e as personagens, dando espaço à improvisação e à 

teatralização das mesmas.

Cada família participante constrói o seu teatro bem como um conjunto de figuras que, no final da oficina, levará consigo 

para dar continuidade à exploração.

Informações: 

Data limite das inscrições: 24 de outubro

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 25 participantes

Mais informações e esclarecimentos através do telefone da biblioteca municipal - 256 607 177 (a/c 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: __________________________________________________________________________________________

Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes 
legalmente admissíveis.

Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu/minha educando/a, captadas no âmbito das atividades 
promovidas pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e exclusivo de promoção 
institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis.

Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

A preencher pela BMFC:

Rubrica: _______________________________________________________                    Data: ________ / ________ / 2018 

Observações: ____________________________________________________________________________________

Comprovativo de Inscrição * 

Nome: ________________________________________________________________________________________________

Data: ________ / ________ / 2018                    Rubrica: _______________________________________________________

* A preencher pela BMFC no ato da inscrição

No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e exclusivo de promoção institucional deste 
equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis. Para o exercício dos 
direitos no âmbito da proteção de dados poderá ser contactado o/a Encarregado/a de Proteção de Dados do Município para 
epd@cm-oaz.pt.


