
ESTÚDIO MBF – Julho/2018 
 



19/07/2018, quinta-feira  – BRINCANDO NO MUSEU  

 

13h30 às 17h  - Faixa etária indicada de 03 a 10 anos 

Nada melhor do que brincar e se divertir muito nas férias! Nessa oficina, as 
crianças participarão de jogos e brincadeiras, farão visitas ao Museu e 

poderão aproveitar alguns espaços diferentes para brincar! 

 

 

 

 

 

 

*Todos os participantes deverão trazer lanche; 



20/07/2018, sexta-feira – CAÇA AO TESOURO 

13h30 às 17h – Faixa etária indicada de 05 a 10 anos 

Em busca do tesouro, as crianças percorrerão vários espaços do Estádio, seguindo 
pistas e desvendando mistérios junto com nossos educadores. 

 

 

 

*Todos os participantes deverão trazer lanche; 



26/07/2018, quinta-feira – FUTEBOL, CÂMERA, AÇÃO 

13h30 às 18h – Faixa etária indicada de 09 a 12 anos 

Vamos conhecer os espaços onde a imprensa trabalha no dia dos jogos! E ainda 
vamos juntos filmar uma cena que ficará disponível online para todos os 

participantes, com dinâmicas de improvisação, dramaturgia e muita diversão! 

 

 

*Todos os participantes deverão trazer lanche; 



27/07/2018, sexta-feira – ATELIÊ ESPORTIVO  

 

13h30 às 18h – Faixa etária indicada de 05 a 10 anos 

As crianças criarão times e suas camisas de futebol usando impressões e 
pinturas e, logo após, disputarão um minicampeonato  de futebol na lateral do 

Gigante da Pampulha!  

 

 

 

*Todos os participantes deverão trazer lanche; 



INSCRIÇÕES 
• As inscrições em todas as oficinas são gratuitas; 

 
• As vagas são limitadas a 20 crianças por oficina, respeitando-se a faixa etária proposta 

para cada atividade. Inscrições para crianças fora da idade indicada serão 
desconsideradas; 

 
• Cada criança poderá ser inscrita em apenas uma atividade. É possível, de acordo com 

formulário de inscrição, enviar a primeira e a segunda opção de atividade na qual 
deseja inscrição; 
 

• Para se inscrever, basta enviar a documentação necessária e aguardar retorno, via e-
mail. A inscrição está sujeita à disponibilidade de vagas; 
 

• A inscrição só será efetivada após a entrega de todos os documentos. A entrega 
poderá ser digital, com os documentos assinados e escaneados para garantia da vaga, 
porém é necessária a entrega dos originais, o que poderá ser feito no dia da oficina; 
 

• Não é possível fazer inscrição de grupos. 
 



DOCUMENTAÇÃO 
• Para se inscrever, é necessário o envio de: 

 
- Ficha de inscrição e autorização para participação nas oficinas desejadas; 

 
- Ficha de autorização de uso de imagem (facultativo); 

 
- Cópia de documento de identificação da criança e do responsável legal que 

assinar a autorização; 
 

- Para acessar a documentação, clique aqui 
 

- A documentação poderá ser entregue em formato digital, por e-mail, para 
garantir a vaga, porém a participação no evento está condicionada a entrega 
dos documentos originais (documentos de identificação da criança e de seu 
responsável legal (xerox); termos de autorização), o que pode ser realizado 
no dia da oficina. 

 

http://estadiomineirao.com.br/museu-e-visita/educativo/
http://estadiomineirao.com.br/museu-e-visita/educativo/
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Estúdio MBF 

DÚVIDAS? 

 

Entre em contato conosco: 

educativo@estadiomineirao.com.br 

3499-4312 

3499-4304 

mailto:educativo@minasarena.com.br

