Áreas de trabalho: Artes Plásticas
Duração: de 3 a 13 de Abril
Horário: 10h00 – 12h30
Destinatários: crianças entre os 6 e os 10 anos
Orientação: Lígia Aarão
Comparticipação: 25 euros (sócios) / 30 euros (não sócios). Pagamento no acto de inscrição)
Limite de inscrições: 15 crianças (número mínimo de participantes para funcionamento das actividades: 10)
Inscrições
Na Secretaria da SMS: de terça a domingo, no horário de funcionamento.
Pelo correio: Pagamento efectuado por cheque à ordem da Sociedade Martins Sarmento. A inscrição está sujeita
a confirmação em função do preenchimento das vagas existentes. Será respeitada a ordem de entrada, estando a
inscrição sujeita a confirmação. O valor da inscrição será devolvido no caso de não ser confirmada a inscrição.
Objectivos
Com este curso pretende-se aprofundar os conhecimentos das crianças na área das Artes Plásticas, estimulando,
de forma lúdica, o reconhecimento da Arte como um campo de aprendizagem de um conjunto de noções e
conhecimentos práticos e de promoção e valorização da cultura. Ao mesmo tempo, o curso visa: estimular a
imaginação e a criatividade; estimular competências de percepção e estéticas; desenvolver a capacidade de
comunicação e do trabalho em grupo; identificar e compreender diferentes materiais; desenvolver a capacidade de
solucionar problemas ao nível estético e da comunicação através da Arte; assumir a Arte como veículo de
inserção na sociedade e como um recurso educativo capaz de contribuir para um maior envolvimento das crianças
na cultura.
Indicações
As actividades a desenvolver são concebidas em função da faixa etária a que se destinam. Por questões de
segurança, os responsáveis pelas crianças devem preencher um impresso próprio indicando as seguintes
informações de contacto: nome do participante, nome do responsável e contacto de urgência: telefone fixo ou
telemóvel. No final de cada sessão, os responsáveis deverão recolher as crianças no local onde se efectuou a
recepção, comprometendo-se a respeitar rigorosamente os horários previstos. Os participantes devem trazer
roupas e calçado adequado, de modo a evitar danos provocados pelo contacto com diferentes materiais. Os
materiais a utilizar no curso serão fornecidos pela SMS.
Informações
Tel: 253 415 969
Fax: 253 415 969
E-mail: casa.sarmento@csarmento.uminho.pt
URL: www.csarmento.uminho.pt
Blogue: http://pedraformosa.blogspot.com

Horário do Museu
Terça-feira a domingo: 9h30-17h00
Encerra às segundas-feiras e nos feriados

Áreas de trabalho: História e Arqueologia
Duração: de 3 a 13 de Abril
Horário: 14h30 – 17h00
Destinatários: crianças entre os 6 e os 10 anos
Orientação: Alexandra Esteves e Daniela Cardoso
Comparticipação: 25 euros (sócios) / 30 euros (não sócios). Pagamento no acto de inscrição)
Limite de inscrições: 15 crianças (número mínimo de participantes para funcionamento das actividades: 10)
Inscrições
Na Secretaria da SMS: de terça a domingo, no horário de funcionamento.
Pelo correio: Pagamento efectuado por cheque à ordem da Sociedade Martins Sarmento. A inscrição está sujeita
a confirmação em função do preenchimento das vagas existentes. Será respeitada a ordem de entrada, estando a
inscrição sujeita a confirmação. O valor da inscrição será devolvido no caso de não ser confirmada a inscrição.
Objectivos
Este curso visa aproximar as crianças à História e à Arqueologia, através da realização de actividades de carácter
lúdico e pedagógico, procurando inseri-las em diferentes contextos, através do visionamento de filmes, da
realização de actividades com recurso a materiais diversos, jogos e experiências várias, tendo sempre como
referência a figura de Martins Sarmento e o acervo museológico do Museu da Sociedade Martins Sarmento e
Museu da Cultura Castreja.
Indicações
As actividades a desenvolver são concebidas em função da faixa etária a que se destinam. Por questões de
segurança, os responsáveis pelas crianças devem preencher um impresso próprio indicando as seguintes
informações de contacto: nome do participante, nome do responsável e contacto de urgência: telefone fixo ou
telemóvel. No final de cada sessão, os responsáveis deverão recolher as crianças no local onde se efectuou a
recepção, comprometendo-se a respeitar rigorosamente os horários previstos. Os participantes devem trazer
roupas e calçado adequado, de modo a evitar danos provocados pelo contacto com diferentes materiais. Os
materiais a utilizar no curso serão fornecidos pela SMS.
Informações
Tel: 253 415 969
Fax: 253 415 969
E-mail: casa.sarmento@csarmento.uminho.pt
URL: www.csarmento.uminho.pt
Blogue: http://pedraformosa.blogspot.com

Horário do Museu
Terça-feira a domingo: 9h30-17h00
Encerra às segundas-feiras e nos feriados

FICHA DE INSCRIÇÃO

Idade :

Nome:
Escola que
frequenta:

anos

Ano:

Encarregado
de Educação:

Morada:
Telefone(s)
de contacto:

Correio-e:

Curso em que se inscreve (assinalar com um X)
Curso de Artes Plásticas
Curso de História e Arqueologia

Comparticipação

(assinalar com um X)

Filhos de sócios da SMS:

25 euros

Não sócios:

30 euros

O pagamento deverá ser efectuado no acto da inscrição, em numerário ou por cheque
à ordem da Sociedade Martins Sarmento. A inscrição está sujeita a confirmação em
função do preenchimento das vagas existentes. Será respeitada a ordem de entrada.
O valor da comparticipação será devolvido no caso de não ser confirmada a inscrição.

Guimarães, _____, de __________________ de 2006

____________________________________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

