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Ateliês de Expressão Plástica / The Art Workshops 
Ficha de Inscrição / Enrolment Form 
 
Local / Place: 
Antigos Refeitórios da Mundet / Former Mundet Refectories 
 
Horário / Schedule: 
10.00 - 12.00h 
 
Monitora / Monitor:  
Dr.ª Cristina Gameio (Monitora dos Ateliês de Expressão Plástica da Casa da Cerca – Centro 
de Arte Contemporânea – Almada / Monitor of art workshops at the Casa da Cerca – 
Contemporary Art Centre – Almada)  
 
Objectivos / Objectives: 
Os ateliês consistem numa visita guiada à exposição, com uma componente lúdica de acordo 
com as idades dos destinatários, seguida de uma componente de expressão plástica, em que, 
para além da criatividade e da experimentação que se pretende estimular, procura-se ainda, 
reforçar as principais ideias adquiridas na visita para uma melhor compreensão das diferentes 
propostas artísticas apresentadas. 
Os trabalhos resultantes estarão em exposição na Galeria de Exposições Augusto Cabrita de 4 
a 25 de Fevereiro de 2006. 
 
The workshops start with a guided tour of the exhibition, including activities that match the age 
of the group, followed by an artistic expression activity that stimulates creativity and 
experimentation, and also aims to reinforce the main ideas gained during the visit so that the 
group will get a better understanding of the various art-forms on display. 
The resulting artwork will be exhibited at the Augusto Cabrita Exhibition Gallery from 4 to 25 
February 2006. 
 
Destinatários / Target groups: 
Alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico / Pre-school children and primary 
school children up to 10 years old 
 
Limite Máximo / Maximum number: 
20 participantes / 20 participants 
 
Prazo limite de inscrição / Deadline for enrolment: 
Até uma semana antes da realização de cada iniciativa / Up to one week before each visit 
 
Inscrição / Enrolment: 
 
Entidade / Institution 
 
Morada / Address 
 
Localidade / Town/City 
 
Código postal / Postcode 
 
País / Country 
 
Responsável / Person responsible 
 
Telefone, Móvel, Fax, E-Mail / Telephone, Mobile Phone, Fax, E-Mail 
 



Nº de participantes / Number of participants 
 
Transporte Próprio / Own Transport � Sim / Yes � Não / No 
 
Observações / Comments 
 
  
Assinale com X o(s) dia(s) em que pretende participar / Please put a cross on the day(s) when 
you would like to participate: 
 
� 22 de Novembro (3ª feira) / 22 November 2005 (Tuesday) 
 
� 5 de Dezembro 2005 (2ª feira) / 5 December 2005 (Monday) 
 
� 15 de Dezembro 2005 (5ª feira) / 15 December 2005 (Thursday) 
 
� 4 de Janeiro 2006 (4ª feira) / 4 January 2006 (Wednesday) 
 
� 13 de Janeiro 2006 (6ª feira) / 13 January 2006 (Friday) 
 
� 20 de Janeiro 2006 (6ª feira) / 20 January 2006 (Friday) 
 


