MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Sines: Atividades para bebés e famílias no
próximo fim de semana
O Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines (CAS) volta a dedicar um fim de
semana aos bebés e famílias. Desta vez, as atividades estão marcadas para 24 e 25 de fevereiro,
todas nos espaços do próprio centro.
Sábado, 24 de fevereiro
O programa tem início no sábado, dia 24, às 10h00, com a iniciativa "Massagem e o Bebé".
Trata-se de uma sessão de sensibilização para o programa de massagem concebido pela
Associação Internacional de Massagem Infantil. A atividade é dinamizada pela enfermeira Maria
José Freire, tem a duração de uma hora e destina-se a bebés até aos 12 meses. Realiza-se na sala
da Hora do Conto.
Às 10h30, há Dança Criativa pela professora e bailaria Ana Pontes para pais e bebés com pelo
menos 24 meses. Uma iniciativa para um máximo de 10 bebés, com a duração de 45 minutos, a
ter lugar na Blackbox.
À tarde, entre as 15h00 e as 15h30, chega "De Meia em Meia", ateliê de confeção de bonecos e
brinquedos didáticos personalizados com recurso a meias dos pais. Acontece no átrio do Centro
de Artes e é dinamizada pela equipa do Serviço Educativo e Cultural do CAS.
O sábado de atividades fecha às 16h00, com uma sessão da Hora do Conto para famílias, pela
equipa de mediação de leitura do CAS, formada por Cristina Fernandes, Ana Dias e Pedro
Sequeira.
Durante as atividades, a livraria A das Artes estará no Centro de Artes de Sines com livros e jogos
para as várias faixas etárias.
Domingo, 25 de fevereiro
O programa é retomado no domingo, dia 25, às 10h00, com uma aula de ioga para grávidas, por
Nádia Silva.
Para as 11h00, no auditório, está marcado o espetáculo para bebés "Afinal o Íbis", com a
participação da atriz Cristina Paiva, poesia de Fernando Pessoa, música de Joaquim Coelho e
imagem de Mafalda Milhões. O espetáculo tem a duração de 30 minutos e, nesta primeira
apresentação, pode acolher um máximo de 20 bebés e crianças dos 6 meses aos 3 anos,
acompanhados pelos pais.
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Entre as 14h00 e as 14h30, no átrio do CAS, repete o ateliê "De Meia em Meia".
Às 15h30, no auditório, realiza-se uma segunda apresentação do espetáculo "Afinal o Íbis", desta
vez para crianças dos 3 aos 5 anos, com um limite de 20 crianças acompanhadas pelos pais.
Tal como no sábado, também no domingo, a livraria A das Artes estará no Centro de Artes de
Sines com livros e jogos para as várias faixas etárias.
Marcações
As iniciativas são gratuitas, mas estão sujeitas a marcação, pelo telefone 269 860 080 ou pelo
endereço de correio eletrónico lrodrigues@mun-sines.pt.
IMAGEM DO CARTAZ
http://www.sines.pt/uploads/writer_file/document/1414/Cartaz_A3_programa.pdf

UDL-CI/PM/2018-02-20
Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Desenvolvimento Local – Comunicação e
Imagem pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665.
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