O Carnaval chega mais cedo à Terra do Dragão, com uma oficina onde a fantasia ganha vida através do imenso poder da criatividade e da diversão. Crianças e adultos vão

explorar sentimentos de alegria e a imaginação, participando num carnavalesco jogo de personagens, que nos vai ajudar a saber quantas máscaras consegue ter um Dragão!
Constrói a tua máscara e muda de personagem quantas vezes te apetecer… Com o poder da criatividade, as combinações são intermináveis! Os olhos também podem ser umas
orelhas, o nariz pode ser uma boca, e por aí fora… Concebido para desafiar a imaginação e representar um momento de partilha em família, através de processos pedagógicos e
divertidos, o evento é uma organização do Museu FC Porto em parceria com o BOA – Bombarda Oficinas de Artes.

LUGARES LIMITADOS!
Terra do dragão (serviço educativo)
Museu do fc porto
INSCRIÇÕES E PAGAMENTO ATÉ DIA 18 DE JANEIRO

PREÇOS:

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT


Bilhete
Criança+acompanhante

Bilhete *
Acompanhante Extra

2,50 €
4,00 €
4,50 €

0,50 €
2,00 €
2,50 €

O Bilhete de Acompanhante Extra estará sempre pendente de confirmação de disponibilidade da sala

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, idade das crianças,
nome de todos os participantes e indicação da sessão pretendida.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-18 de JANEIRO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

