VEM PRO PARQUE
Férias no Parque com diversas brincadeiras e atividades culturais
03/01/2018

Janeiro é mês de férias e nada melhor do que aproveitar esse tempo com muita diversão e
prática de exercícios, de 9 até 28 de janeiro, dentro do parque municipal Benedito Bueno de
Morais.
Para os interessados, o local estará cheio de atrações até o final deste mês, com uma
programação repleta de atividades culturais e esportivas.
Além da programação cultural, mais de 40 brincadeiras como cabo de guerra, queimada,
peteca, carrinho de mão, pega-pega entre outras vão tomar conta do local, das 9h às 12h e
das 13h às 16h.
Vale ressaltar que diversos professores da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer estarão
pelo parque para promover e auxiliar nas brincadeiras, porém, só ocorrerão de acordo com o
número de crianças presentes no dia e conforme a idade dos interessados em participar.
O parque fica na rua Nelson Rodrigues, s/n, no centro de Franco da Rocha.
Confira abaixo a programação completa e as brincadeiras no parque:

http://www.francodarocha.sp.gov.br
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9 de janeiro - terça-feira
OFICINA - Workshop sobre Papietagem e Pintura em Tecido, das 16h às 18h;
12 de janeiro - sexta-feira
Cinema Lá Fora com pipoca - às 20h30
- O Pequeno Pé Grande, de Leo Bello (DF) com duração de 14 min;
- Guida, de Rosana Urbes (SP), com duração de 12 min;
- Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, de Pedro JorFilmes: ge (SP), com duração de 19 min;
13 de janeiro - sábado
MÚSICA - Eduardo Nunes e banda (MPB) - 19h;
14 de janeiro - domingo
LEITURA - Contação de História com André Arruda, "O menino e a bicicleta", às 11h;
MÚSICA - Michel & kaian (Reggae), 18h;
MÚSICA - Lúcio Pablo (Sertanejo Romântico e Forró), às 19h;
17 de janeiro - quarta-feira
WORKSHOP sobre música, das 16h às 18h;
19 de janeiro - sexta-feira
Cinema Lá Fora com Pipoca, às 20h30
- O Melhor Som do Mundo, de Pedro Paulo de Andrade (SP), 13 min;
- Graffiti Dança, de Rodrigo EBA (SP), 6 min;
- Osiba Kangamuke, Vamos lá Criançada! de Haya Kalapalo, Tawana Kalapalo, Thomaz
Pedro e Veronica Monachini de Carvalho (SP/MT), 20 min;
- Boa Noite Charles, dos Irmãos Carvalho (RJ), 19 min;
20 de janeiro - sábado
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WORKSHOP e apresentação de street dance, às 14h30;
MÚSICA - Negretti, às 18h;
MÚSICA- Adamastor e seus Baptistas (Rock Nacional), às 20h30;
21 de janeiro - domingo
OFICINA - Grafite, às 11h;
OFICINA - Musicalização - das 14h às 16h;
23 de janeiro - terça-feira
WORKSHOP - sobre oficinas de alongamentos e dança - com Fabio Darsher, às 18h;
27 de janeiro - sábado
MÚSICA - Luiz Ricardo Voz e Violão - às 19h;
28 de janeiro - domingo
OFICINA - Grafite, às 11h;
OFICINA - Percussão com Douglas Kuman, às 16h;
WORKSHOP - Experimento sonoro, às 16h;
OFICINA - Roda de tambores, às 16h;
MÚSICA - Pedro e Lucas (Sertanejo), às 18h.
(Texto: Ewerton Geniseli - Arte: Dalmir Junior)
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