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2 de Abril 15h00
WORKSHOP PARA CRIANÇAS
ARCHIKIDZ LISBOA - A CASA DO FUTURO
Data: 2 de Abril / Horário: das 15h00 às 18h00
Local: Teatro Capitólio, Parque Mayer
Organiza:

SINOPSE:
ARCHIKIDZ LISBOA é uma festa-workshop gratuito que de forma lúdica e criativa pretende aproximar a Arquitectura ao mundo das crianças.
Numa tarde oferece a oportunidade de aprender mais sobre essa área construindo uma maquete de uma casa com a orientação maioritaria
de profissionais de arquitectura.
O Archikidz Lisboa chegou a Portugal em 2014 e desde então desenvolve, no contexto do evento original, workshops que visam despertar e
estimular no pensamento de jovens cidadãos, a sensibilidade para observar, analisar e questionar a realidade arquitectónica que nos rodeia,
através de actividades lúdicas e didácticas. Esta plataforma vem crescendo na expectativa de semear na mentalidade das crianças e famílias
a ideia de viver numa cidade mais consciente de si e das suas riquezas e particularidades.
O tema deste ano é “A casa do futuro”! Como era a casa ontem, como é hoje e, como será num futuro? Que podemos aprender da
experiência passada e actual para projectar amanhã? Vamos ouvir o que as crianças nos dizem e apreciar as suas maquetas! O tema está em
sintonía com a Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa, evento parceiro do Archikidz Lisboa.
Informações e contacto no site
http://archikidzlisboa.com/

REGISTRO:
É dirigido a crianças dos 5 aos 10 anos, o evento é grátis mas precisa de fazer-se pré-inscrição nos seguintes links;
Crianças
http://archikidzlisboa.com/inscricoes/inscricoes-criancas/
Voluntariado
http://archikidzlisboa.com/inscricoes/inscricoes-voluntarios/

PROGRAMA SUJEITO À CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA
DE TODOS OS ORADORES CONVIDADOS

@semanaRU
www.semanadareabilitacao.com

