especial
natal
Férias Artísticas - “À Descoberta de Valongo”

• 2021 •

ERMESINDE
22 DEZ (4ª feira)

23 DEZ (5ª feira)

08:30

09:00 > 10:30

+ vale ser eu

(Jogos de apresentação)

Como corre o ciclista?
(Artes plásticas – Brinquedos)

Porque é que tem
a grelha na mão?

6 olhos sobre
um Vale longo

30 DEZ (5ª feira)

Mexe-te como
um ciclista

Consegues ver o
movimento das serras?

(Artes plásticas – Serras)

O nariz vermelho
brinca ou é brinquedo?

Pronto, és um pássaro,
sou uma salamandra
e tu uma serra...

(Dança – Brinquedos)

(Dança - Serras)

Foto a foto se constrói
o brincar
(Cinema de animação- Brinquedos)

Como se desenha um
milagre?
(Artes plásticas – Património
religioso)

Uma salamandra
rasteja devagar

(Cinema de animação - Serras)

(Palhaços – Brinquedos)

(Teatro – Serras)

ALMOÇO

Risca que risca
na pedra preta

(Artes plásticas – Lousa)

Abre a orelha
que vou-te contar
(Contos – Bugios)

15:30 > 16:00

Queres um molete?
(Teatro - Regueifa e biscoitos)

Dança como se fosses
uma pedra
(Dança – Lousa)

Criar uma obra de arte
comestível é possível?
(Artes plásticas – Regueifa
e biscoitos)

Ainda não acabou mas
já tenho saudades
(Ensaios e montagens exposição)

LANCHE DA TARDE

O giz desfaz-se na
lousa como se fosse
uma nuvem.
(Cinema de animação- Lousa)

18:00

Que cores têm
as libelinhas?

(Teatro - Património religioso)

12:30 > 14:00

16:00 > 17:30

29 DEZ (4ª feira)

LANCHE DA MANHÃ

(Introdução às logomarcas)

14:00 > 15:30

28 DEZ (3ª feira)

ACOLHIMENTO DE PARTICIPANTES

10:30 > 11:00

11:00 > 12:30

27 DEZ (2ª feira)

O meu corpo mexe-se
como os mouros
(Dança – Bugios)

Amassa, amassa,
molda, molda

(Dança – Regueifa e biscoitos)
ENTREGA DE PARTICIPANTES

Sou mineiro
(Teatro - Lousa)

A massa do biscoito
pode ser cenário?

(Cinema de animação- Regueifa
e biscoitos)

Estou nervoso
(Ensaios finais)

O espetáculo

(Apresentação aos familiares)

