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Museu de Arte da Bahia tem oficinas de Verão para as férias das crianças
Cultura
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As atividades coordenadas por Josane Oliveira, com o apoio de Arlene Andrade e Maria Eduarda
Guimarães têm início na próxima quarta-feira (15), às 14h, com visita ao acervo do museu seguida
de jogos e brincadeiras lúdicas relacionadas a coleção centenária do MAB. Esta atividade continua
nos dias 22, 24, 29, 31 de janeiro, 05 e 07 de fevereiro.

O Núcleo Educativo do Museu de Arte da Bahia abriu o verão e férias das crianças de 05 a 12 anos
com uma programação de jogos lúdicos e interativos, oficina de plantio e mudas, yoga, oficina de
máscaras de carnaval com materiais reciclados e bailinho de carnaval.
As atividades coordenadas por Josane Oliveira, com o apoio de Arlene Andrade e Maria Eduarda
Guimarães têm início na próxima quarta-feira (15), às 14h, com visita ao acervo do museu seguida
de jogos e brincadeiras lúdicas relacionadas a coleção centenária do MAB. Esta atividade continua
nos dias 22, 24, 29, 31 de janeiro, 05 e 07 de fevereiro.
Já nos dias 23, 30 de janeiro e 06 de fevereiro acontece a oficina de plantio com sementes de
girassol e mudas de açaí, às 14h, seguido de yoga (23), oficina de brigadeiro natural (30) e oficina
de suco natural (06/02), às 15h30, uma ação conjunta com a feira agroecológica que acontece todas
quintas-feiras no estacionamento do museu das 8h às 15h.
Finalizando a programação no dia 13 de fevereiro acontece, às 15h, a oficina de máscaras com
bailinho de carnaval logo em seguida. Para inscrições e mais informações entrar em contato com o
núcleo educativo através do telefone: 31176994 ou diretamente no Museu de Arte da Bahia,
Corredor da Vitória, 2340.
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