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NEWSLETTER

“Merendas Coloridas” no MAH

AUDITÓRIO DO MAH
17 OUT 15H00/17H00

Co-organização:

MERENDAS
COLORIDAS

WORKSHOP DE PREPARAÇÃO DE LANCHEIRAS

A Direção Regional da Cultura, através do MUSEU DE 
ANGRA DO HEROÍSMO, leva a efeito no próximo sába-
do, dia 17, pelas 15h00, o workshop Merendas Colori-
das, organizado em parceria com o Sindicato Democrá-
tico dos Professores dos Açores.

Realizado no âmbito da exposição Mundo Pequeni-
no: a infância entre 1890 e 1950, este workshop, que 
terá como monitora Patrícia Cheio, convida pais e filhos 
a virem até ao auditório do Museu de Angra do Heroísmo 
preparar lancheiras que sejam não só saudáveis e equili-
bradas, mas também apelativas e reconfortantes. 

A actividade limitada a 20 participantes ativos, des-
tina-se a crianças acompanhadas com idade superior a 
5 anos pelos pais. A participação é gratuita, mas depen-
dente de inscrição prévia através dos telefones 295 240 
800/295 215 415 ou dos e-mails museu.angra.agenda@
azores.gov.pt e terceira@sdpa.pt 

A iniciativa insere-se na campanha nacional #obriga-

doprofessor, que tem como desígnio promover a valori-
zação e o reconhecimento do papel de quem educa e 
ensina – os educadores e os professores – e, nesse sen-
tido, a dignificação da docência.

A exposição Mundo Pequenino: a infância entre 1890 
e 1950, patente até 31 de janeiro, na Sala do Capítulo, 
parte de uma mostra de peças de vestuário, móveis e 
brinquedos, perten centes às coleções do Museu de An-
gra do Heroísmo ou temporariamente cedidas por par-
ticulares e instituições, para dar a conhecer as profun-
das alterações introduzidas no con ceito de infância, nas 
sociedades ocidentais, durante as primeiras décadas do 
século XX, e que se consubstanciam na Declaração dos 
Direitos das Crianças, de 1959. Durante o período de vi-
gência da mesma, serão implementadas várias activi-
dades no âmbito da alimentação e saúde infantil, bem 
como promovidas oficinas de manualidades para jovens 
mães.
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