
Trabalhando as Artes Plásticas, o Projeto Mu(n)dArte desenvolve

no indivíduo a sua inteligência e a sua capacidade perceptiva,

que poderá aplicar em qualquer área da vida. O projeto irá auxiliar

os participantes a complementar as suas experiências culturais

e académicas, de modo a, futuramente, facilitar escolhas e

saídas profissionais.

despertar e estimular a criatividade, as capacidades sensoriais e
motoras;
promover o desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de
aprendizagem e do sentido crítico e autoconfiança;
ensinar a lidar com as emoções;
promover a responsabilidade, assim como o carácter solidário e
humano;
proporcionar o contacto com diferentes materiais e técnicas;
transmitir conhecimentos sobre a evolução da Arte e os diferentes
movimentos que a acompanham.

Funciona de outubro a junho, em período letivo do calendário escolar;
Sessão semanal de 60´;
Vernissage — exposição de obras e trabalhos concretizados pelos
“artistas”, no final do ano.
2ªf /4ªf das 18h45 às 19h45;
4ªf das 14h45 às 15h45 (2º ciclo).

Mu(n)dArte

OBJETIVOS

FUNCIONAMENTO/HORÁRIOS

WWW.CASPAE.PT
INSCRIÇÕES ON LINE EM

Mediante consulta obrigatória do Regulamento Interno

Acompanhe o CASPAE em https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/

Saiba mais sobre o CASPAE em www.caspae.pt

Cada grupo funcionará com um mínimo de 8 e
máximo de 11 participantes.



CASPAE, IPSS,
Coimbra Registo
n.º89/00Instituição
de Utilidade
Pública

Rua Infanta D.Maria, Edificio Teleférico,
Loja 2, R/C 3030-330, Coimbra
Tel/Fax 239 705  529
www.caspae.pt caspae@caspae.pt
www.facebook.com/CASPAEIPSS

Para utentes com frequência durante todo o ano letivo de 2019/2020 (outubro a
junho), a taxa de inscrição tem uma redução de 50%.

(1)

O pagamento do serviço é efetuado em 9 prestações mensais de
outubro de 2020 a maio de 2021, com pagamento antecipado da
prestação de junho no ato da inscrição;
Os valores tabelados, podem sofrer alterações, mediante a
necessidade de resposta às exigências colocadas pelas entidades
reguladoras do serviço;
Este projeto existe no âmbito dos objetivos da CAF/CATL, pelo que se
rege pelo respetivo Regulamento Interno, no que lhe é aplicável;
A leitura deste boletim informativo não substitui a leitura atenta do
Regulamento Interno;
Transporte e/ou acompanhamento não incluído na atividade, não
estando garantido este serviço.

  Notas: 

1.

2.

3.

4.

5.

Inclui as telas (até 5 por participante), os pincéis, tintas, verniz e massa e para usar
durante as sessões.
No início do projeto será entregue uma pequena lista de material que cada criança
terá de adquirir e levar para as sessões.
Não inclui transporte e/ou acompnhamento.

Dinamizado por

Andrea Sponchiado Tomicioli

Artista Plástica, Restauradora de Obras de Arte, Designer, Produtora artística e Mestre em
História da Arte

andrea.tomicioli@caspae.pt | T. 925074100

CONTACTOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO

QUOTA DE
ASSOCIADO SEGURO

20€
(Pagamento único)

10€ 8€
(Pagamento único)

M E N S A L I D A D E

45€

(1)

(1)

(2)

(2)

(Pagamento único)


