set - dez 21

fundação calouste
gulbenkian
do saber e do fazer: materiais
e técnicas - recurso educativo
para professores.
1º ciclo
disponível online
sabe mais aqui

mediação
encontros com as obras
dos artistas

oeiras educa
vamos experimentar como artistas –
oficina de experimentação plástica

mais informação

escolas pré-escolar e 1º CEB
ano letivo 2021/22

apigmenta gamebox

sabe mais aqui

soluções para habitar um museu
dispositivo de mediação que
tem como objetivo estimular
o pensamento crítico e a produção
de conhecimento através do que

parque dos poetas,
templo da poesia

as obras de arte e os espaços
expositivos têm para nos oferecer.

nós também queremos participar residência artística para jovens dos
15 aos 18 anos

disponível por encomenda para
instituições ou espaços culturais.

6 a 10 de setembro, das 14h30
às 18h30

escolas, famílias e público em geral.
sabe mais aqui

sabe mais aqui

experimenta
connosco
descobre, conhece, pratica técnicas
e metodologias criativas e artísticas.
casa capitão

workshop de cianotipia
jovens e adultos
18 de setembro e 10 de outubro,
das 15h às 17h

cardápio apigmenta - sessão de
desenho criativo ao jantar

academia

experimenta tu
explora, brinca, constrói e partilha
desafios criativos.
maneiras apigmentadas - propostas
para um livro de artista cheio de
(im)possibilidades
+ 6 anos
disponível online

jovens e adultos
30 de setembro, 14 e 28 de outubro
das 19h30 às 21h30

formas escondidas
oficina de pop-up
dos 6 aos 10 anos
18 de setembro e 10 de outubro
das 11h30 às 12h30

à procura de materiais naturais –
oficina de experimentação plástica
dos 3 aos 5 anos
2 e 30 de outubro das 11h às 12h

sabe mais aqui
mais info sobre a casa capitão

experimenta
connosco
corrente

workshop de cianotipia
famílias com crianças a partir dos 6
anos
2 de outubro das 15h às 17h
sabe mais aqui

qual albatroz

academia

vamos experimentar como artistas –
oficina de experimentação plástica
dos 3 aos 7 anos
16 de outubro e 20 de novembro
das 15h às 16h
sabe mais aqui

cascais ambiente – quinta do pisão

tintas naturais – oficina de
experimentação plástica
dos 3 aos 5 anos
30 de outubro das 10h30 às 12h
sabe mais aqui

experimenta
connosco
alojarte

cianotipias apigmentadas – workshop
acreditado
docentes de todos os grupos de
recrutamento e outras pessoas
interessadas
23 de outubro das 10h às 13h
sabe mais aqui

academia

criarte

oficina de natal
programa a definir brevemente
dos 6 aos 10 anos
20 a 23 de dezembro das 10h às 17h
reserva o teu lugar

apigmenta playkit
para bebés dos 0 aos 6 meses
edição a lançar em novembro 2021

edições
trabalhos e projetos artísticos
pensados e criados por nós
sabe mais aqui

apigmenta + tânia geiroto
marcelino
imagens originais da artista
convidada tânia geiroto marcelino,
bordados da mariana oliveira
wemans e desenhos da rita luiz,
fundadoras da apigmenta.

sobre nós
este projeto nasce do encontro das vontades de duas amigas que
tinham e têm um objetivo comum:
querer mostrar diferentes formas de pensar e fazer educação artística.
acreditamos que as práticas artísticas têm um potencial educativo
e social na formação de uma sociedade mais atenta e criativa.
@apigmenta
@apigmenta
apigmenta.com
apigmenta@outlook.com

 ita Luiz e Mariana Oliveira Wemans
R
Educadoras artísticas e Curadoras educativas

