
Oficinas 
Natal  intercultural 2012 

17 a 21 de Dezembro  2012 
Para ocupar os tempos livres das crianças dos 6 e os 12 anos, durante as Férias de Natal, o 
Centro InterculturaCidade preparou um programa recheado de atividades interculturais 
diversificadas, divertidas e criativas.  
 

Prazo de inscrição: 13 de Dezembro 
 
Preço de inscrição por participante: 
1 Dia: 15 € 
1 Semana : 50 € 
Almoço: 5 € 
 
A realização das atividades está sujeita ao número mínimo de 10 participantes inscritos. 
O preço incluí as atividades do programa e acompanhamento contínuo de monitores. 

Um programa de atividades interculturais, criativas e divertidas. 
DOS 6 AOS 12 ANOS 

 
Consulte o programa  de atividades. 

Centro InterculturaCidade 
E-mail:  info.interculturacidade@gmail.com 
Tel.: 21 820 76 57 
Travessa do Convento de Jesus, 16 A, 1200-126 Lisboa 

Inscrições e  informações: 

mailto:Info.interculturacidade@gmail.com


  17 Dezembro 18 Dezembro 19 Dezembro 20 Dezembro 21 Dezembro 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã 
Das 9h ás 

13h 

Construção de 
instrumentos de 
percussão 

Arte e  
Reciclagem 

Arte e  
Reciclagem 

Oficina de pão 
Colorido 

Oficina de  
biscoitos com 
história 

Construção de 
instrumentos de 
percussão 

Arte e  
Reciclagem 

Teatro-poesia Teatro-poesia Teatro-poesia 

  Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Tarde 
Das 14hàs 

18hm 

Composição 
musical 

Composição 
musical 

Oficina  
AgridoceCultura 

Oficina  
AgridoceCultura 

Oficina  
AgridoceCultura 

Construção de 
instrumentos de 
percussão 

Composição 
musical 

Oficina Folia de 
Reis 

Oficina Folia de 
Reis 

Oficina Folia de 
Reis 

PROGRAMA (dos 6 aos 12 anos) 

Construção de Instrumentos Tradicionais de percussão 
Fabrico de instrumentos musicais a partir de material reciclado. Ministrado por Octávio Chamba 
 
Oficina de Arte e Reciclagem - Consiste na reutilização de desperdícios para elaboração de objetos criativos e fun-
cionais. Ministrado por Malenga 
 
Oficina "Composição para crianças" – Através do jogo (ferramenta central) o formador desenvolve a tomada de 
consciência e a utilização prática da melodia, da harmonia, do tempo. É uma excelente via de sensibilização para a 
música, a criação artística, a estética e a importância do trabalho em grupo. 
Ministrado por Yaw Tembe 
 
Oficina de Teatro-Poesia - Permite às crianças comunicar através da criatividade e expressividade do corpo e da 
voz. As aulas vão ser recheadas de jogos e brincadeiras que permitam o auto-conhecimento e fomentem a relação 
com os outros. Ministrada por Cátia Terrinca 
 
Oficina Folia de Reis - É uma oficina que junta as artes plásticas, a música e a dança à volta de uma tradição vinda 
do norte de Portugal e que viajou até ao Brasil com as descobertas. 
Ministrada por Franklin Soares e Mariana Marques  
 
Oficina "AgridoceCultura - É uma oficina que combina artes plásticas, música e o ambiente. Desenvolve a consciên-
cia das ligações lusófonas através da circulação histórica de sementes, de flores, de legumes, de músicas, ou seja, da 
transversalidade da cultura. Fazem-se hortas verticais com materiais recicláveis, mapas de vegetais, lançam-se 
sementes ao som dos tambores. 
Ministrada por Bruno Caracol, Mariana Marques e Franklin Soares  
 
Oficina de pão colorido - Esta oficina consiste em aprender a fazer pão às cores (ou seja de uma forma divertida), 
com legumes a darem cor ao pão. desde a fase de reconhecer os ingredientes até à fase de amassá-los, colocar no 
forno até comê-lo. Ministrada pelo equipa Pão Pimpinela 
 
Oficina de Biscoitos com história - Esta oficina consiste em aprender a fazer biscoitos desde a fase de reconhecer os 
ingredientes até à fase de amassá-los, moldá-los de formas diferentes e colocá-los no forno até os comer.  
Ministrada pelo equipa Pão Pimpinela 


