
PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 
 
Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães – Mamam 

Endereço: Rua da Aurora, Boa Vista. Informações: (81) 3355-6870.  
As inscrições para as oficinas e serão feitas na recepção do museu no horário 
das 12h às 18h, de terça a sexta. 

 
Oficina de Arte Contemporânea para crianças 
De 09 a 13 de julho, das 14h às 17h  

Brincando de Arte Contemporânea no museu com o educador Bruno Alheiros  
Faixa etária: crianças de 6 a 11 anos 
Valor: R$ 50,00  

 
Oficina de Gipsogravura  
De 16 a 20 de julho, das 14h às 16h 

Cinco dias de gesso, suor e criatividade com o educador Daniel Cardoso  
Faixa etária: adolescentes e adultos, a partir de 15 anos 
Valor: R$ 25,00  

 
Oficina Livro de artista 
De 23 a 27 de Julho, das 14h às 17h  

Poéticas visuais em frente e verso com André Doria e Goretti Varella 
Desenvolvendo narrativas plásticas com o uso de diversas linguagens, técnicas 
e materiais 

Público alvo: artistas e estudantes de Artes Visuais, Design, Comunicação e 
público interessado em geral. 
Valor: R$ 70,00  

 
Museu Murillo La Greca 
Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim.  

Informações: (81) 3355-3126 | 3355-3127 | 3355-3129 
 
Oficina de férias “Uma viagem em volta do mundo” 

De 9 a 13 de julho, das 8h30 às 11h30 
Através das histórias e de diversas linguagens artísticas, a oficina proporciona 
uma viagem pelo mundo, contando as mais belas histórias de países como 

Irlanda, Angola e México. Colagem, pintura, cerâmica, brincadeiras infantis 
antigas, teatro e música fazem parte da programação que estimula o 
conhecimento por outras culturas.   

Faixa etária: crianças de 03 a 07 anos  
Valor: R$ 160,00 (material e lanche incluídos) 
 

Oficinas malucas do La Greca 
De 9 a 13 de julho, das 14h às 17h 
Nas tardes do o mês de julho, o Museu Murillo La Greca realiza oficinas de 

fotografia, maracatu, jogos teatrais, máscaras venezianas, culinária, cinema, 
grafite, entre outras.  
Faixa etária: crianças de 08 a 12 anos  

Valor: R$ 180,00 (material e lanche incluídos) 
 

tel:%2881%29%203355-3127


Oficina de performances “Do privado ao público e do público ao privado” 
com Cristina Lucas 
Dias 11, 12 e 13 de julho, das 13h às 17h 

Público alvo: estudantes e artistas 
Inscrição gratuita 
 

Oficina Infantil de Letras “Parole” com Viviane Santa Rosa 
A partir de 13 de agosto – Duração de 4 meses 
Em plena era da comunicação, a língua é instrumento de poder. Saber utilizar 

esta ferramenta desde muito cedo é fundamental para o desenvolvimentos das 
crianças e adolescentes. A ideia da oficina é apresentar de maneira divertida o 
universo lingüístico. 

Turmas: Segundas e quartas ou terças e quintas, das 14h30 às 16h 
Faixa etária: crianças de 10 a 14 anos.  
Valor: R$ 150,00 (por mês) 

Informações: www.parolenaweb.blogspot.com 
 
Galeria Janete Costa 

Parque Dona Lindu – Av. Boa Viagem, s/n. Informações: (81) 3355-9832 

Oficina “As cores e formas no mundo” 

De 17 a 20 de julho, das 14h às 17h 
A partir da experimentação das cores primárias (azul, amarelo e vermelho), as 
crianças irão vivenciar as possibilidades da construção da cor e seus tons, 

utilizando técnicas variadas. 
Faixa etária: crianças de 08 a 12 anos 
Valor: R$ 60,00 

 
Oficina de Origami baseada em obras de arte modernas e 
contemporâneas 

De 10 a 13 e de 24 a 27 de julho, das 14h às 17h 
Vivência experimental a partir da observação de obras de arte modernas e 
contemporâneas utilizando a técnica oriental de dobradura de papel e outros 

materiais. 
Faixa etária: crianças de 08 a 12 anos 
Valor: R$ 60,00  

Observação: As oficinas serão realizadas somente com o numero mínimo de 5 
crianças inscritas. 
 

 

http://www.parolenaweb.blogspot.com/

