“ARTE PELA NOITE DENTRO”

Noite das Estrelas
24 de Junho Das 21h30 às 09h30 do dia seguinte
Desenvolvido pelo Aqui há Gato, a “Arte Pela Noite Dentro” visa a promoção de
hábitos de leitura, bem como o despertar para a arte como fonte de expressão,
inspiração e imaginação.
21h30 – Chegada
21h35 – Informações a pais e crianças
21h40 – Apresentação e montagem do acampamento no quintal do AQUI HÁ GATO
21h45 – HISTÓRIA .Onde está a lua?

“Numa noite, o Paulo observou que a lua brilhava grande e redonda no ceu.
No dia seguinte, reparou que era um pouco mais pequena e mais pequena
ainda com o passar dos dias... que mistério!!!...”
22H15 – Garrafa da Lua
Com pozinhos de perlimpimpim vamos ter a lua bem pertinho de nós!
00h00 – Ceia da Meia-Noite (Cacau quentinho)
00h10 – Veste o pijama! Dentinhos, chichis e caminha!
00h15 – Histórias para adormecer...
00h20 – Noite no Aqui Há Gato com o brilho das Estrelas! (Se o Universo o permitir,
iremos dormir no nosso quintal!)
08h00 – Despertar e higiene matinal
08h30 – Pequeno-almoço
09h00-Desmontagem do acampamento. Entrega do Certificado de Participação
09h30 – Despedida e até à próxima!

DESTINATÁRIOS
A actividade destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 10
anos.
HORÁRIO
Este programa tem início às 21h30 e finaliza às 09h30 da manhã do dia seguinte.
PREÇÁRIO
30€ por participante (inclui a ceia e o pequeno-almoço).
O programa “ARTE PELA NOITE DENTRO” realiza-se para um grupo mínimo de 4
crianças e um grupo máximo de 14. A organização reserva-se ao direito de
desmarcar as actividades até 2 dias antes da data prevista, no caso de não se reunir
o número mínimo de participantes. O pagamento deverá ser realizado até 2 dias
antes da data do evento.
ACOMPANHAMENTO DO GRUPO
O grupo será acompanhado por 2 monitores do Aqui Há Gato, com formação
específica e experiência na animação destes grupos etários.
A MOCHILA DO MINI ARTISTA
– Saco-cama
– Almofada
– Fato de treino (que possa servir para dormir)
– Meias quentes
– Utensílios de higiene pessoal
CONTACTOS E INFORMAÇÕES
961229187 / 243094019 livraria.aquihagato@gmail.com
www.aquihagato.org

