Workshop de origami para crianças
Duração 2h
(material incluído)

7-12anos

A Mãos à Dobra é uma empresa que surgiu no ano 2010, online,
especializada apenas na venda de papel de Origami. Agora, com
lugar cativo na Pensão Amor (Piso 2, Loja 204) pretendemos levar
o Origami a todos os que não conhecem esta arte através da
comercialização de peças concluídas tendo por base única e
exclusivamente a base do Origami; bem como ajudar aqueles que
já a praticam a aumentarem os seus conhecimentos e terem um
local agradável onde podem encontrar papel de qualidade para
poderem praticar o origami com sucesso.

Para os pais:
Este workshop visa levar as crianças a ter o primeiro contacto com
o origami e a entenderem o seu conceito como arte. Para além da
sua aplicação prática e estética, é importante salientar que esta
técnica tem efeitos terapeuticos, ocupacionais e de estímulo
intelectual (criatividade, memória, concentração) para além de
desenvolver a auto-estima e a socialização quando feito em grupo
como é o caso!
O origami pela sua vetente lúdica e mágica apaixona qualquer
criança. O facto de transformar uma simples folha de papel num
brinquedo ou num objecto agradável de ver dá ás crianças uma
nova perspectiva de brincadeira. E poderão brincar com uma
folha, uma revista..
Serão feitos origamis simples, Origamis que englobam movimento
e módulos, bem como brincadeiras com os origamis criados.

O maior encanto do Origami é o seu poder de transformação
através de materiais simples e baratos.
Um simples pedaço de papel pode ganhar vida nas mãos das
crianças ao transformar-se num brinquedo, trazendo como que por
magia um sorriso de satisfação no rosto de cada criança .

O que vamos desenvolver na aula:
1º – Vamos contar a história de Pedro, o marinheiro através de dobras num
papel. Depois, serão as crianças a aprender a contar a história com as
dobras para poderem reproduzi-la lá fora.
2º – Vamos imaginar um macaco a subir uma montanha de papel.
3º – Vamos fazer um cavalo
4º – Os sapos saltitões são uma delícia. Aprender a fazer sapinhos para
umas boas corridas com os amigos!
5º – Um cesto e uma catapulta de papel são sempre um óptimo brinquedo!
Os modelos e diagramas poderão ser alterados consoante a dinâmica e
aptidão das crianças.

A Mãos à Dobra agradece a sua participação!

