
 

 

 
 
 
Oficina de Arte para Crianças com Beatriz Milhazes  
01 e 02 de Julho, 2017 
 
 
Nos dias 01 e 02 de Julho, a Carpintaria promove Oficinas de Arte com a artista Beatriz Milhazes, destinadas a 
crianças entre 07 a 12 anos de idade. A programação é parte da mostra Marola, Mariola e Marilola, em cartaz na 
Carpintaria até 15 de Julho. 
As vagas para as Oficinas são limitadas! Confira o regulamento no nosso site e faça sua inscrição no email: 
carpintaria@fdag.com.br 
 
 
Regulamento 
  
• As oficinas de arte com a artista Beatriz Milhazes acontecerão nos dias 01 e 02 de julho, na Carpintaria (R. Jardim 

Botânico, 971 – Rio de Janeiro), no período das 11h às 13h; 

• É permitida somente a inscrição de crianças com idade entre 07 e 12 anos; 

• A ficha de inscrição está disponível para download na página http://fdag.com.br/eventos/oficina-para-criancas/. 
As fichas devem ser preenchidas e enviadas para o email: carpintaria@fdag.com.br; 

• O limite de inscrições, por responsável, é de 02 crianças;  

• A Carpintaria responderá individualmente aos pedidos de inscrição no prazo de até 02 dias; 

• Oferecemos ao público 30 vagas, divididas em duas turmas de 15 participantes. Cada criança poderá participar das 
atividades em apenas um dos dois dias de realização da oficina, sendo possível escolher no ato da inscrição o dia 
de sua preferência. Assim que o primeiro dia estiver lotado, as inscrições serão automaticamente para o segundo 
dia; 

• As vagas serão preenchidas por ordem de envio das inscrições, que terão início às 10:00 da manhã do dia 28 de 
junho de 2017; 

• Conforme encerrarem-se as vagas, as inscrições recebidas entrarão em uma lista de espera. Em caso de 
desistência dos participantes confirmados, os inscritos suplentes serão comunicados. A lista de espera será para 
somente 15 lugares; 

• Todo o material para a oficina será disponibilizado pela Carpintaria e pela própria artista. As inscrições são 
gratuitas; 

• No dia de realização das oficinas, será necessário que os pais da criança participante assinem um termo de 
autorização de uso de imagem permitindo o registro da imagem de seus filhos em vídeo e fotografia para posterior 
divulgação e acervo da galeria e da artista; 

• No caso das crianças não virem acompanhadas dos pais, esta autorização de imagem deverá ser assinada em até 
um dia antes da data da primeira oficina. Não será permitida a participação de crianças sem o termo de autorização 
de uso de imagem; 

• Não será emitido nenhum tipo de certificado pela participação nas atividades da oficina.  


