Semana Especial Natal Osquindô acontece de
12 a 23 de dezembro

O Clube Osquindô preparou uma programação especial para o Natal: a Semana Especial Natal
Osquindô, que acontece de 12 a 23 de dezembro e traz oficinas, cineminha, visita do Papai Noel e
show com a Banda Osquindô!!!
A programação é voltada para toda a família, pois queremos que as crianças, seus pais, familiares e
amigos tenham a oportunidade de conhecer e se encantar com a beleza do Natal em sua essência,
um encontro com a humanidade e com a vida em comunidade, através da diversão e da emoção.
Confira a programação e participe!!!

12/12 - Contos Natalinos
Manhã:10h15 e Tarde: 15h15
Leitura de contos natalinos e, após a leitura, desenho para expor na osquindoteca com os desejos
natalinos das crianças!

13/12 - Confecção de Penduricalhos de Árvores
Manhã:10h15 e Tarde: 15h15
confecção de enfeite para a árvore de natal, que seria uma frase e um desenho com a temática
natalina e que depois, pode ser usada como um marca páginas!

14/12 - Cine Godofredo Especial de Natal
Manhã:10h15 e Tarde: 15h15
Exibição do filme O Grinch, Que conta a história de uma criatura estranha que odeia o natal e rouba
todos os presentes e enfeites das pessoas, ao mesmo tempo, uma menininha percebe que a maior
preocupação das pessoas está sendo com compras e presentes do que com os sentimentos e o
verdadeiro significado da data.

19/12 - Oficina Cartões de Natal

Manhã:10h15 e Tarde: 15h15
Confecção de cartões de natal, para presentear alguém querido.

20/12 - Visita do Papai
Horário: 15h às 17h
O papai Noel visitará a Osquindoteca com a missão de contagiar e presentear as pessoas com os
nossos desejos natalinos para um mundo melhor.

23/12 às 21h - Show «Folia do Menino» da Banda Osquindô
Natal de Luz 2017 – Prefeitura de Mariana
Local: Praça Minas Gerais
Apresentação do show Folia do Menino. A equipe do Osquindô estará presenteando o público com
singelos desejos natalinos.

Semana Especial Natal Osquindô
12 a 23 de dezembro
Atividades gratuitas e para todas as idades
Local: Clube Osquindô (Rua do Comércio, 625 – Passagem de Mariana), com exceção do show “Folia
do Menino” da Banda Osquindõ, que será realizado na Praça Minas Gerais, em Mariana.
Mais informações: (31) 3557-5260
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