
CRIANÇAS

Lisboa

Oficinas Teatro Lisboa / Artes
Perf ormativas para Crianças e Jovens
Instituto Superior de Agronomia (Tapada da

Ajuda). T. 934512418/213261350
egeral@oficinasteatrolisboa.com
De 27 de Junho a 1 de Julho, de 4 a 8 de
Julho, de 11 a 15 de Julho, de 18 a 22 de
Julho ede 25 a29 de Julho. Das 9h às 18h,
de segunda a sexta-felra. Para crianças

e jovens dos 6 aos 16 anos. Preço: 13O€/
semana
A arte dramática, a imaginação, as ideias
e os sentimentos vão estar na ordem
do dia neste workshop, que apresenta
várias etapas artísticas e actividades que
encorajam o desejo natural das crianças
e jovens para o desenvolvimento da
sua personalidade. A apresentação do
trabalho final, ou seja, a performance teatral

que sintetizará os dias felizes passados
no Instituto Superior de Agronomia,
acontecerá às sextas-feiras, das 17h às
18h. A entrada para as oficinas faz-se pela
Calçada da Tapada, entre Monsanto e
Alcântara (próximo do Largo do Calvário e

ao lado da Ponte 25 de Abril).

Oficinas de Férias de Verão
Museu do Oriente (Av. Brasília Doca de
Alcântara Norte). T. 213585200
De 4 a 8 Julho ou de 1 a 5 Agosto / de 11

a 15 Julho ou 8 a 12 Agosto / de 18 a 22
Julho ou 16 a 19 Agosto/ 25 a 29 Julho ou
22 a 26 Agosto. Das 14h às 17h (tolerância
até às 17h45). Para crianças dos 7 aos 12

anos. Preço: 12€/tarde
São quatro tipos de oficinas que se repetem
nas datas acima indicadas. A primeira é

à volta de guarda-roupa. Quimono, Sari,
Hanbok ou Kebaya? No Japão, o quimono;
na Índia, o sari, hanbok na Coreia e kebaya
na Indonésia. O que nos dizem estes trajes
sobre os seus países de origem? Quando
se vestem? E quem será que os veste?
Em cada dia haverá um país-mistério e
os participantes vão descobri-lo através
de pistas. A segunda chama-se Viagem
de Sabores: do caril ao sushi, passando
pelo kimchi. Caril na índia, peixe cru no

Japão, couve picante na Coreia e porco
doce na China são algumas das iguarias
que, numa viagem ao Oriente, se podem
descobrir. Em cada país, um sabor. Nesta

oficina, está previsto construir um livro de
receitas e mapas numa lógica de diário

gráfico, ao sabor das "viagens" feitas a cada
país. A terceira oficina tem o imaginativo

titulo É Uma Casa Japonesa com Certeza!
Durante algumas tardes, as crianças irão
reflectir sobre as casas de cá e do lado
do sol nascente (nem sempre uma casa
se faz de pedra ou tij010...). Das ideias à

prática, os participantes irão construir uma

casa japonesa com diferentes materiais.
Por último. Ideias Geniais: Inventores e
Invenções, em que se vai dar consciência
de que muitas das coisas a que recorremos
diariamente tiveram origem no Oriente. O

primeiro carro da História surgiu na China
efoi criado por um missionário jesuíta para
o imperador. Há quem diga que os gelados
deliciosos que comemos sobretudo no
Verão terão surgido também naquele
nesse país. Nestas oficinas, as crianças
vão ser criadoras de grandes invenções da

humanidade, interpretando a sua história.


