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1 de DEzembro 15h00

Workshop ArkiPlay

Coorganiza:

Constrói um novo Morro da Sé com a ArkiPlay
Data: 1 de Dezembro / Horário: das 15h00 às 18h30
Local: Palácio da Bolsa, Pátio das Nações

Atividade e Objetivos:
A ArkiPlay e a organização da VI Semana da Reabilitação Urbana do
Porto prepararam uma tarde muito especial, onde os mais
pequenos são convidados a construir um novo Morro da Sé.
Serão formados grupos de trabalho e a cada grupo atribuído um
'quarteirão'. Os pequenos participantes, acompanhados pelos pais,
outros familiares ou amigos serão convidados a comprender a
relação entre o espaço público e os vários edificios existentes, entre
as ruas e as construções que as ladeiam, num (re)desenho do Morro
da Sé.
Serão utilizados esferovite, cartão e embalagens recicladas para
reconstruir o nosso Morro da Sé, espaço singular da cidade do
Porto. Esta construção será feita sobre uma planta impressa e
colada sobre uma base rígida, também de cartão, numa escala de
trabalho de 1/150. Todos os materiais poderão ser desenhados,
pintados, colados, recortados ou de algum modo transformados
pelas crianças e seus acompanhantes.
Todo o evento será coordenado por uma equipa multidisciplinar
constituida por arquitetos com experiência pedagógica na organização de eventos e de oficinas com crianças, uma gestora e profissional da área da comunicação.
Juntos, pequenos e graúdos vão aproximar-se da arquitetura de
uma forma lúdica, desenvolver a criatividade plástica e despertar as
crianças para o mundo da expressão artística.

Data e hora:
Esta atividade terá lugar no dia 1 de dezembro, sábado à tarde.
Foram definidos dois horários para início das atividades:
- o primeiro das 15h00 às 18h30;
- o segundo das 16h30 às 18h30.

A quem se dirige:
Esta oficina de arquitetura foi desenvolvida para crianças dos 3 aos
12 anos de idade, acompanhadas dos seus pais, outros familiares
ou amigos.

Inscrição:
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória
através do formulário on-line.

