
Destinatários: Crianças dos 6 aos 12 anos
Inscrição: 5 euros
Limite de inscrições:15 participantes
Informações e inscrições: Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso 
Tel.: 255 420 282/238 / www.amadeosouza-cardoso.pt 

Para sócios do CSCD a inscrição é paga por esta associação.
Os participantes do ateliê estarão cobertos por seguro providenciado pelo MMASC.

Contactos
Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso
Alameda Teixeira de Pascoaes
4600-011 Amarante
www.amadeosouza-cardoso.pt
Tel: 255 420 282/238 Fax: 255 420 281
E-mail: mmasc@cm-amarante.pt

ARTES DE NATAL
ATELIÊ

MUSEU MUNICIPAL 
AMADEO DE SOUZA-CARDOSO

18, 19 E 20 DE DEZEMBRO 2019

Inscrições até 13 de dezembro



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Morada

Cód. Postal

Data de Nascimento

-

/       / NIF

Nome

Telemóvel

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Assinatura

Autoriza a captação de imagens do participante durante o ateliê, para efeitos de divulgação 
das atividades culturais realizadas neste período pelo Município de Amarante?

Sim Não

“Artes de Natal”

As férias escolares do Natal estão quase aí e, à semelhança do que 
acontece todos os anos, o Museu Municipal Amadeo Souza-Cardoso 
(MMASC) preparou um conjunto diversicado de atividades para 
ocupar os tempos livres dos mais jovens, com programa que pretende 
simultaneamente estimular a aprendizagem de forma lúdica e 
divertida. 

O MMASC vai colocar à prova a criatividade e originalidade dos jovens 
que nesta quadra podem participar sob o tema “Artes de Natal”. Os 
participantes vão aprender a construir objetos decorativos e 
presentes alusivos à época natalícia, com os quais poderão 
surpreender familiares e amigos. 

O ateliê decorrerá nos dias 18, 19 e 20 de dezembro no horário das 
9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:00h. A frequência da atividade 
está limitada a 15 meninos (as). 

Participa! A alegria vai ser contagiante! Inscrições abertas até ao dia 
13 de dezembro.

Observação: Devido a alteração nas interrupções letivas escolares, o 
MMASC pretende no nal de janeiro realizar um outro ateliê.

PARTICIPANTE

Email

Autorizo a utilização dos contactos para envio de informações e noticações relativas a 
esta atividade.


