Ateliês para crianças até aos 5 anos

Museu do Oriente dá as boas-vindas à Primavera
É a época das flores, do renascer da natureza, do conquistar de novas cores e é à
Primavera que o Museu do Oriente dedica três ateliês, aos sábados de Abril, para
famílias com crianças até aos 5 anos.
No primeiro sábado do mês, dia 6, bebés até aos 12 meses vão descobrir as “Magias
de Primavera!” através de uma viagem pelas formas, cores, texturas e sons de
bichinhos e bicharocos, pirilampos, borboletas, joaninhas e tantos outros que, por esta
altura, celebram os raios de sol. A oficina repete no dia 30 de Abril.
No sábado, 13 de Abril, “Pássaros de Mil Cores” dá a conhecer as aves reais e míticas
que unem a terra ao céu, numa oficina dramatizada que estimula a imaginação e a
criatividade, dirigida a famílias com bebés dos 12 aos 36 meses. Este ateliê repete no
dia 23.
“Leques e Abanicos” é a sugestão para crianças entre os 3 e os 5 anos, que se realiza
no dia 20 de Abril. Durante a sessão, pais e filhos são convidados a explorar as culturas
milenares do Oriente, em busca de inspiração para construírem a sua própria versão
de um leque, em versão familiar.
“Magias de Primavera!”
Tapete Encantado
6 de Abril | 11.30-12.15
30 de Abril | 11.00-11.45
Público-alvo: bebés até aos 12 meses, acompanhados por um ou dois adultos
Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)
Participantes: mín. 10, máx. 20
Oficina “Pássaros de Mil Cores”
Primeiros Passos
13 de Abril | 11.30-12.00
23 de Abril | 11.00-11.30
Público-alvo: para bebés dos 12 aos 36 meses, acompanhados por um adulto
Preço: 4 €/ participante (adulto ou criança)
Participantes: mín. 10, máx. 20
Oficina “Leques e Abanicos”
Primeiras Descobertas
20 de Abril, sábado
Horário: 11.30-12.30
Público-alvo: Para crianças dos 3 aos 5 anos, acompanhadas por um adulto
Preço: 4 €/ participante [adulto ou criança]
Participantes: mín. 10, máx. 20
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