Oficinas de férias AMPPE
O nascimento do mundo.
Já pensou se desde pequenos as crianças soubessem um pouco mais sobre como surgiu o mundo em suas diferentes culturas? A oficina O nascimento do
Mundo, voltada para as crianças de 3 à 6 anos traz uma proposta de arte educação baseada nas fontes históricas do mundo antigo. Utilizando como base a arte
da contação de histórias e a mitologia. Lendas como: Izanagi e Izanami, a grande serpente de barro, o amor de Lakshimi e Vishinu e muitas outras lendas
fazem parte de um time de histórinhas clássicas, mas que contadas de uma forma lúdica e infantil trazem um novo caráter educativo para os pequenos.
O Coletivo Oficinas Criativas mostra nessa oficina historinhas únicas e uma proposta diferente, junto com um time de arte educadores e auxiliares que ajudam
as crianças em seus momentos de aprendizado e diversão.
HORAS
8 às
8h50

SEGUNDA
CHEGADA
Conhecer, mostrar
espaço e educadores.

HORAS
8 às
8h50

9h às
9h30

9h30 às
10h

Dança do acordar
Conhecendo o
amiguinho: brincadeira
da bola.
Contrato de
convivência: mural das
regras
A serpente Barro

8h50 às
9h

9h às
9h40

9h40 às
10h

LANCHE
10h às
10h30

10h30
às 11h
11h às
11h30

Pipoca, gelatina,
biscoito; sucos.

Oficina de Argila

Banho de mangueira!

PRÉ-OFICINA

HORAS
8 às
8h50

Origamis

ACORDAR
8h50 às
9h

TERÇA

ACORDAR
Kamoge Kagome
(brincadeira típica
japonesa)
HISTORINHA
Izanagui e Izanami
o nascimento do sol
(teatro de sombras)
Criando os seu ONI

10h30
às 11h
11h às
11h30

QUINTA
PRÉ-OFICINA

HORAS

8 às
8h50

Recortes com papéis,
plásticos e glitter
coloridos.

8 às
8h50

ACORDAR
8h50 às
9h

Dança da percussão

A Iemanjá Surfista

9h às
9h30

9h30 às
10h

Instrumentos de
percussão.

9h30 às
10h

LANCHE

Pintura com giz de cera
e vela

10h às
10h30
10h30 às
11h30

Pipoca/biscoito,
bisnaquinha ,suco de
goiaba e laranja.
Aula de aquarela
Procurando os amigos do
mar. (caça ao tesouro)

8h50 às
9h

HISTORINHA

9h às
9h30

Cachorro-quente,
pipoca, biscoito; sucos
de maracujá e limão.

Yoga

O amor de Lakshimi e
vishinu

Pintura corporal

10h30
às
11h30

Pipoca, bolo; suco de
acerola e abacaxi.

Um universo de
astros (pintura
acrílica)
ACORDAR
Corre- estátua
HISTORINHA

9h às
9h30

9h30 às
10h

LANCHE
10h às
10h30

SEXTA
PRÉ-OFICINA

ACORDAR
8h50 às
9h

HISTORINHA

9h30 às
10h

Máscaras japonesas

PRÉ-OFICINA

HORAS

Um mar de ideias

LANCHE
10h às
10h30

QUARTA

Os deuses do Olimpo

Desenho com carvão
LANCHE

9h30 às
10h30

Carimbos mágicos
flores

Gincana Maluca
10h30 às
11h30

Criando o seu amigo
mitológico.

Oficina de férias AMPPE
Oficina criativas apresenta um projeto de oficina nas férias voltadas para as crianças de 7 à 12 anos. Com aulas de arte e a utilização de técnicas plásticas
diversas. Uma viagem pelo mundo da modelagem, fotografia, culinária, grafite e pintura. Um time de artistas, arte educadores e uma chef de cozinha fazem
parte dessas aulas que prometem animar as tarde de férias das crianças em janeiro.
O Coletivo Oficinas Criativas sempre traz uma proposta de aulas diferentes, onde as crianças possam aprender de uma forma leve e divertida mesmo durante o
período de férias. Com um time de profissionais especializados e que já trabalharam com crianças.
Modelagem 15/1

Fotografia 16/1

Culinária 17/1

Grafitagem 18/1

Aquarela no Capibaribe

Uma oficina voltada para
conhecimento dos grandes
escultores e a experiência
das crianças com moldagem
do barro.
Uma aula interessante sobre
o processo de modelagem e
técnica da argila.

Que tal aprender como tirar
boas fotos e entender sobre
esse processo?
uma aula de fotografia
entendendo os conceitos,
cores, maquiagem e muito
mais sobre esse processo
criativo.

A arte de cozinhar.
Prendendo os segredos da
cozinha italiana. Aromas,
sabores, texturas. O processo
da massa, a criatividade do
molho e a experiência de
elaborar o seu próprio
macarrão.

Uma aula sobre a arte de rua.
Grafite x pichação. Qual a
diferença? Vamos aprender!
A arte do estêncil e da
grafitagem. Usando o spray
vamos elaborar um lindo
mural para ficar na história da
associação!

Um lindo passeio no rio
Capibaribe, paisagem, visita
ao espaço das esculturas,
torre de cristal e uma aula
sobre o universo da pintura
de paisagem. Usando a
técnica da aquarela vamos
viajar usando as águas do rio.

Fotógrafa
Lana Pinho e
Abigail Alencar

Chef
Rô Gonzaga

Artista
Augusto Barros

Arte educador
Lucas Fonseca

Artista
Joana Liberal

