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Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mêda, Mesão Frio, Mirandela, Murça, 

Peso da Régua, Resende, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, 
São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Flor, 

Vila Nova de Foz Côa, Vila Real
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Fundação Museu do Douro | Rua Marquês de Pombal
5050-282 Peso da Régua
Tel.: 254 310 190 | fax : 254 310 199
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LAMEGO e PESO DA RÉGUA
A Primeira Semana do Mês

Crianças e jovens e os seus professores dos concelhos de Lamego e 
Peso da Régua, estão a realizar desde outubro de 2012, o programa 
de oficinas ‐ A Primeira Semana do Mês.
Durante este mês realizaram‐se as oficinas do Corpo, Imagens em 
Movimento, Cheiros e Sabores, Sombras, Tacto e Rio.
Neste programa as crianças e jovens alargam o seu campo de 
experiências ao manipularem ideias, sensações e materiais para que 
possam interpelar a realidade que os rodeia com vários pontos de 
vista.

Arrancaram no passado dia 6 as oficinas para alunos, professores e 
outros agentes educativos ‐ BIOS Construção, BIOS Teatro e BIOS 
Movimento. Estas oficinas propõem experiências sobre modos de dar 
vida a coisas, objetos, ideias ou paisagens.
Neste segundo momento estão connosco os criadores e fazedores 
Matilde Seabra, Inês Vicente e Marina Nabais respetivamente.
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PESO DA RÉGUA
Rio e Famílias

O Serviço Educativo orientou oficinas dedicadas ao rio ‐ Eu Tenho um 
Rio como Corpo.
O que está dentro deste rio? Que seres invisíveis habitam este rio? 
Que formas têm?
Filhos, pais, avós e outros familiares, através do movimento, do 
desenho e da pintura criaram um pano de rio para vestir e usar.
Estas sessões realizaram‐se nos dias 27 e 28, pelas 18h00, em 
colaboração com os responsáveis pelas Bibliotecas dos Centros 
Escolares das Alagoas e Alameda.

LAMEGO
Oficina do Corpo

No dia 24 de janeiro, doze professores do Agrupamento Vertical de 
Escolas da Sé participaram e construíram a oficina do CORPO como 
momento de sensibilização e experimentação do espaço e dos 
lugares do corpo.


