PROGRAMAÇÃO JULHO 2018

Durante o mês de julho receberemos o Museu da Língua Portuguesa com a exposição “Estação da
Língua”. Para diversão das crianças, realizaremos oficinas recreativas e teatro infantil.

Exposição temporária itinerante
De 05 de julho a 05 de agosto

Visitação Livre Gratuita: de terça a domingo das 09h às 17horas
Agendamento eletrônico para público escolar e instituições: através do site www.taubate.sp.gov.br
para visitação de terça a sexta-feira.
Emília resolve atacar de Cúpido dessa vez! Depois de espetar os corações de Branca de Neve e do
Príncipe Codadade, resta apenas uma flecha do amor... , quem será a próxima vítima da boneca?
Isso mesmo, a coitada da Tia Nastácia! A pobre cozinheira fica sofrendo de amor recolhido, e só
mesmo uma boa benzedeira para curar esse mal de amor. Será que Tia Nastácia vai voltar a cozinhar
seus deliciosos quitutes? Venha fazer parte dessa aventura e descubra se a Emília vai se safar de mais
essa travessura!

A partir do dia 05, de terça a sexta: 15 horas
Sábado e Domingo: 11h e 16h
*retirar senha com 30 min de antecedência

De terça a sexta das 13h às 15h
Sábado e Domingo das 10h às 10h30 e das 14h às 15h30

De sexta (período da tarde), sábado e domingo: 09h às 11h e das 14h às 16h
Cia. Philaderpho
Produções Artísticas
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Brincadeiras tradicionais onde as crianças ampliam os conhecimentos sobre si, sobre a cultura, sobre o
mundo e sobre tudo que está ao seu redor. Fazem parte das brincadeiras: corre cutia, estátua, corda,
brincadeiras cantadas, vivo-morto, gincana e muito mais, com muita alegria e diversão!

Projeto de férias
10 de julho a 03 de agosto, às terças, quintas e sexta-feiras das 09h30 às 11h30
Inscrições: de 26/06 a 06/07
Número de Vagas: 30
Faixa Etária: 07 a 12 anos
Objetivo: Procuramos aproximar as crianças e jovens do mundo da literatura por meio do
lúdico presente no teatro, potencializado pelos personagens de Lobato, que permeiam o imaginário
infantil há muitos anos. O projeto possibilitará esse contato e experimento na arte de representar este
mundo encantado.

14 de julho – sábado, das 13h às 15h30

LOCAL: SALA DO TEATRO

EVENTO: LANÇAMENTO DO LIVRO “AS AVENTURAS DA MENINA SEREIA PELA TERRA”
ESCRITORA: LUCIANA TANI

21 de julho - sábado das 13h às 15h30

EVENTO: LANÇAMENTO DA
ANTOLOGIA “VAMOS FALAR DE
TAUBATÉ” ACADEMIA TAUBATEANA DE LETRAS
A antologia: “Vamos falar de Taubaté?” tem como contexto a cidade, sua história e cultura, seus personagens,
seus lugares mais marcantes. Os diversos autores, a partir das suas vivências, compõem crônicas e poemas
sobre Taubaté, levando a um desejo de explorar e conhecer melhor a cidade.
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A antologia “Contos, cantos e causos infantojuvenis”, apesar de focar seus textos na e para a literatura
infantojuvenil, têm um atrativo especial para os adultos ao proporcionar que eles relembrem seus sonhos e
vivências de criança.
As duas antologias são fruto de uma parceria da Editora Matarazzo com a Academia Taubateana de
Letras e serão lançadas no dia 21 de julho, das 13 às 15 horas, no Sítio do Picapau Amarelo, na cidade de
Taubaté.

22 de julho - domingo 15h
EVENTO: INCENTIVO A LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM FERNANDA - BAÚ DAS LETRAS

TERÇAS E QUINTAS DAS 07H30 ÀS 08H30
Mestre Benedito de Barros Filho
Arte Marcial Chinesa Milenar que através de seu método de ensino se adapta e respeita a cada um
de seus praticantes, sendo considerada uma atividade física de baixo impacto. Pode ser praticada
por pessoas de todas as idades sem restrições.

Museu Histórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato
Tel: (12) 3625-5062 - www.museumonteirolobato.com.br
Av. Monteiro Lobato, s/nº - Chácara do Visconde — Taubaté/SP
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