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18 OUTUBRO

SERVIÇO EDUCATIVO

SUNSHINE YOGA KIDS
Workshop de yoga para crianças: pais & filhos

Crianças dos 4 aos 12 anos, 
acompanhadas pelos pais ou em

regime de participação individual.

Inscrições através do telefone 295 240 800 
ou do mail museu.angra.agenda@azores.gov.pt, 

até 17 de outubro.
Custo de participação*: 

8 euros por adulto e criança, 
5 euros, criança não acompanhada

Formadora: São Quadros

* O custo de participação diz respeito aos honorários do formador e é cobrado diretamente.

15H00/16H15

Educar para uma vida saudável!

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO promove este sába-
do, dia 18 de outubro, pelas 15h00, o workshop ”Sunshi-
ne Yoga Kids: Pais & Filhos”. O mesmo decorrerá nas ins-
talações do Serviço Educativo, destinando-se a crianças 
entre os 4 e os 12 anos acompanhadas pelos pais, po-
dendo, no entanto, participar também crianças em regi-
me individual. 

Neste Workshop, dinamizado pela professora São 
Quadros, serão transmitidas técnicas de meditação, res-
piração e postura que estimulam a concentração, aliviam 
o stress infantil e fomentam o bem-estar. As inscrições, a 

decorrer até 17 de outubro, podem fazer-se pelo telefone 
295 240 800 ou através do mail museu.angra.agenda@
azores.gov.pt. O custo de participação é de 8€ por adul-
to e criança e de 5€ para crianças não acompanhadas.

Com este workshop de yoga, especialmente dedica-
do às famílias, o Museu de Angra do Heroísmo cumpre 
a sua missão de se assumir não só como um espaço de 
memória, mas também como um centro de cruzamento 
e de confluência de expressões culturais, quer sejam an-
tigas, tradicionais ou contemporâneas, cujos frequenta-
dores podem aprender e recrear-se, recordar e usufruir.

“Sunshine Yoga Kids” 
no Serviço Educativo do MAH
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