
  

 

 

 

 

Divulgação Inscrições para Matrículas de   VAGAS REMANESCENTES 

Nos cursos online Centro Livre de Artes/Escola Livre de Artes (CLA – 

ELA) 

  

Sobre os cursos e Oficinas  
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CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho e Pintura 

          100% ON LINE OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:100/2021-1 

Horário: 9h/ 11h Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas:  5 

Professor(es): Maria Lúcia Magalhães Nogueira  e Izilda Barros Godinho 

Ementa: Essa oficina busca usar recursos técnicos e poéticos em vivências plásticas de             
desenho, pintura em papel e tela e experimentações com materiais alternativos no uso da              
arte. Trabalha de maneira lúdica as impressões pessoais e coletivas da realidade            
expressadas nos desenhos e pinturas produzidos. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho  

100% ONLINE    OFICINA SEMESTRAL  

Nº turma:101/2021-1 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 5 

Professor(es): Maria Lúcia Magalhães Nogueira e Izilda Barros Godinho 

Ementa: Nessa oficina o aluno terá contato com técnicas e materiais específicos do desenho             
que serão trabalhados durante as aulas com ênfase nas impressões pessoais acerca da             
realidade e de si mesmo. Trabalharemos com vídeos e imagens para observação e             
inspiração na utilização das técnicas de luz e sombra, perspectiva e cor. 
 



CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Pintura sobre papel e tela 

ONLINE COM POSSIBILIDADE DE PRESENCIAL EM      

REVEZAMENTO SEMANAL  OFICINA SEMESTRAL  

Nº turma:102/2021-1 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 5 

Professor(es): Maria Tereza Musse ( Teth ) e Carlos Henrique De Sousa Lima ( Kim) 

Ementa: Em aulas lúdicas, trabalharemos imagens e vídeos que busquem inspirar os alunos             
numa produção pessoal carregada de expressão. Com técnicas de pintura, exploraremos           
suportes tradicionais e alternativos na busca da expressão artística. Pintura livre com            
orientações coletivas e/ou individualizadas. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho e Pintura 

100%. ONLINE                        OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:103/2021-1 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 7 

Professor(es): Maria Lúcia Magalhães Nogueira e Izilda Barros Godinho 

Ementa: Essa oficina busca usar recursos técnicos e poéticos em vivências plásticas de             
desenho, pintura em papel e tela e experimentações com materiais alternativos no uso da              
arte. Trabalha de maneira lúdica as impressões pessoais e coletivas da realidade            
expressadas nos desenhos e pinturas produzidos. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Mangá  

100% ONLINE     OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:104/2021-1 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 3 

Professor(es): Flávia  Brandão ( Fly Brandão) 

Ementa: Estudo teórico e prático da técnica japonesa de desenho em quadrinhos 
denominada Mangá. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina:  Pintura em tela 

100% ONLINE        OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:108/2021-1 

Horário: 8h / 12h Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 3 



Professor(es): César Rodrigues  

Ementa: Instrumentalização e informação dos processos até agora desenvolvidos no campo 
da pintura. Analisar questões fundamentais à construção do espaço pictórico desde a 
“janela” renascentista, passando pela crise da representação naturalista. Experimentação 
com base em propostas e exercícios que visem problematizar as principais questões da 
pintura. 
 
A oficina visa desenvolver uma linguagem pessoal na expressão artística na prática do ateliê 
através da pesquisa de tema para elaboração de projetos e a experimentação de técnicas 
de pintura a óleo ou acrílica. 
 
Pré-requisito: Experiência com desenho. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Fundamentos da Pintura 1 

100% ONLINE          OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  109/2021-1 

Horário: 8h/12h Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 6 

Professor(es):  Susley Fernades ( Susy) e Cristiane Brandão  

Ementa:  Estudo prático e teórico dos Elementos Visuais na linguagem da pintura;            
explorando temáticas figurativas de representação da natureza morta, paisagem natural e           
paisagem urbana ou cultural. Oficina para iniciantes.  
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho de Observação 1 

100% ONLINE                  OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  110/2021-1 

Horário: 8h / 12h Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 5 

Professor(es): Simone Marçal  e Cristiane Brandão 

Ementa: Oficina que trabalha as técnicas de desenho a partir da observação do objeto, 
incluindo as técnicas próprias do desenho estimulando a expressão individual do aluno. 
Curso para iniciantes. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho de Retrato 

100% ONLINE   OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma: 111/2021-1 

Horário: 8h/12h Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 5 

Professor(es): Lucélia Badan ,Giovanna Virgonalto Rodrigues e Fernanda Coelho 



Ementa: Técnicas e exercícios de desenho de figura humana voltados para o desenho de              
retrato. 
NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM DESENHO DE OBSERVAÇÃO 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho de Retrato 
100% ONLINE     OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma: 113/2021-1 

Horário: 8h/12h Dia da semana: 4ª feira 
Faixa etária: 15 acima Vagas: 4 
Professor(es): Lucélia  Badan e Giovanna Virgonalto Rodrigues 
Ementa: Técnicas e exercícios de desenho de figura humana voltados para o desenho de              
retrato 
NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM DESENHO DE OBSERVAÇÃO 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Figura Humana 
100% ONLINE      OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  114/2021-1 

Horário: 8h/12h Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 6 

Professor(es): Lucélia Badan  e Giovanna Virgonalto Rodrigues 

Ementa: Observação e desenho da figura humana tendo como modelo e imagens 
impressas, como de revistas e jornais. 
 
NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM DESENHO DE OBSERVAÇÃO 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Fundamentos da Pintura 1  
100% ONLINE            OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  116/2021-1 

Horário: 8h/12h Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 10 

Professor(es): Susley Fernandes ( Susy ) e  Maria de Lourdes Alves Silva ( Lourdinha ) 

Ementa:  Estudo prático e teórico dos Elementos Visuais na linguagem da pintura;            
explorando temáticas figurativas de representação da natureza morta, paisagem natural e           
paisagem urbana ou cultural. Oficina para iniciantes. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho de Figura Humana 
100% ONLINE        OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  117/2021-1 

Horário: 14h / 18h Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 10 

Professor(es): Fabíola  Maranhão 

Ementa: Observação e desenho da figura humana tendo como modelo e imagens            
impressas, como de revistas e jornais. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 



Curso/Oficina: Pintura Experimental e Naturalista 
100% ONLINE          OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  118/2021-1 

Horário: 14h / 18h Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas:6 

Professor(es): Surama  Bertolucci ,  Fabíola Maranhão e  *Márcia Sales Rodrigues 

Ementa: Instrumentalização e informação dos processos até agora desenvolvidos no campo           
da pintura. Análise de questões fundamentais à construção do espaço pictórico desde a             
“janela” renascentista, passando pela crise da representação naturalista. Experimentação         
com base em propostas e exercícios que visem problematizar as principais questões da             
pintura. 
A oficina visa desenvolver uma linguagem pessoal na expressão artística na prática do ateliê              
através da pesquisa de tema para elaboração de projetos e a experimentação de técnicas              
de pintura, PVA com pigmentos e ou acrílica. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho e História da Moda  

100% ONLINE          OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  119/2021-1 

Horário: 14h / 18h Dia da semana: 3ª e 5ª feiras 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 6 

Professor (es): Fernanda Coelho, Cacilda Nunes Vitória (Vitória), Simone Marçal e           
Cristiane Brandão 
 
Ementa: Estilização da figura humana para a linguagem da moda. Desenvolvimento de            
estilo pessoal do traço. Figura estática e em movimento. Proporção das peças de roupas:              
formas, volumes e variações. Técnicas gráficas aplicadas ao desenho de moda. Esta oficina             
conta também com aulas teóricas de história da moda e consultoria de imagem. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho Livre com lápis de cor  

100% ONLINE              OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma:  122/2021-1 

Horário: 14h / 18h Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 7 

Professor(es): Fabíola Maranhão 

Ementa: Oficina para trabalhar a criatividade e a expressividade através do colorir com lápis              
de cor e técnicas aplicadas a esse material em desenhos prontos ou produzidos pelo próprio               
aluno. 
 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Oficina de Gravura Nº turma:  123/2021-1 



ONLINE COM POSSÍVEL PRESENCIAL EM REVEZAMENTO       

SEMANAL              OFICINA SEMESTRAL 

Horário: 14h/18h Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 8 

Professor(es): Carlos Henrique de Sousa Lima (Kim) , José Carlos Batista Nogueira e Gildo              
Teixeira  Pereira 
Ementa: Nessa oficina o aluno poderá desenvolver seu potencial criativo através de            
experimentos de monotipia e outras técnicas básicas para a produção de gravuras. 
 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Pintura Experimental e Naturalista 

100% ONLINE                 OFICINA SEMESTRAL  

Nº turma:  124/2021-1 

Horário: 14h/18h Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 5 

Professor(es): Surama Bertolucci  e  *Márcia Sales Rodrigues 

Ementa: Oficina que trabalhará técnicas tradicionais e alternativas na pintura sobre tela e             
em suportes alternativo através de imagens selecionadas e de criação pessoal. 
 

CURSOS DE FORMAÇÃO (EAD) 

Curso: Ilustração de Moda com Aquarela 

100 % ONLINE AO VIVO          OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma: 125/2021-1 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 8 

Professor(es): Cacilda Nunes Vitória (  Vitória ) 

Ementa: Esta oficina visa a exploração da ilustração de moda através da técnica de aquarela 
revelando suas várias possibilidades de expressão e estimulando o desenvolvimento de uma 
linguagem pessoal criativa. 
 

CURSOS DE FORMAÇÃO (EAD) 

Curso: Recortes Historiográficos da Arte 

100% ONLINE  AO VIVO                             OFICINA SEMESTRAL 

Nº turma: 126/2021-1 

Horário: 14h / 16h  Dia da semana: 2ª  feira 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 8 

Professor(es): Gildo Pereira Teixeira 

Ementa: A definição do campo fenomênico e as abordagens históricas da arte. As             
formulações teóricas, a periodização e os ciclos históricos. A especificidade da arte e a              
cultura artística. A autonomização do campo da arte e a escrita da história da arte na crise                 
da representação. Questões de investigação e de metodologia histórica. A história e a             
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institucionalização da arte: circuito e sistema. Pensamento artístico, juízo crítico e valor            
histórico. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Hatha Yoga adulto  Nº turma: 400/2021-1 

Horário: 16:30 ás 18hs Dia da semana: 3ª feira 
Faixa etária: 18 a 55 anos Vagas:   03 
Professor(es):  Mônica Cristina Machado Leite 

Ementa:  As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial 
quando liberado pelos órgãos competentes. O objetivo desta oficina é despertar no praticante o 
autoconhecimento e a autoconsciência para alcançar seu bem estar físico e mental através das práticas do 
Hatha Yoga: ásanas, exercícios de controle respiratório, técnicas de desintoxicação, relaxamento e práticas 
meditativas. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Hatha Yoga adulto presencial Nº turma: 402/2021-1 

Horário: 16:30 ás 18h Dia da semana: 5ª feira 
Faixa etária: 18 a 55 anos Vagas:  03 
Professor(es):  Mônica Cristina Machado Leite 

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes..O objetivo desta oficina é despertar no praticante o             
autoconhecimento e a autoconsciência para alcançar seu bem estar físico e mental através das práticas do                
Hatha Yoga: ásanas, exercícios de controle respiratório, técnicas de desintoxicação, relaxamento e práticas             
meditativas. 
 
                                                      CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Hatha Yoga adulto presencial Nº turma:  403/2021-1 

Horário: 18hs ás 19:30 Dia da semana: 5ª feira 
Faixa etária: 18 a 55 anos Vagas:   01  
Professor(es):  Mônica Cristina Machado Leite 

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes..  
O objetivo desta oficina é despertar no praticante o autoconhecimento e a autoconsciência para alcançar               
seu bem estar físico e mental através das práticas do Hatha Yoga: ásanas, exercícios de controle                
respiratório, técnicas de desintoxicação, relaxamento e práticas meditativas. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Dança de Salão Nº turma: 404/2021-1 
Horário: 16h00 às 16:50 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: Acima de 15 anos Vagas: 7 
Professor(es):  Peter Lucio de Barros  

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes. 



Esta oficina procura levar aos alunos as noções básicas da dança de salão como ritmo, coordenação                
motora, tempos musicais, noção de espaço, lateralidade com sequencias de passes dentro da dança de               
salão. Dentro de ações pedagógicas coordenadas para melhor aceitação e aprendizado. 
 
 
 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Dança de Salão Nº turma: 405/2021-1 
Horário: 17h00 às 17:50 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: Acima de 15 anos Vagas:  6 
Professor(es):  Peter Lucio de Barros 

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado  pelos órgãos competentes.  
Esta oficina procura levar aos alunos as noções básicas da dança de salão como ritmo, coordenação                 

motora, tempos musicais, noção de espaço, lateralidade com sequencias de passes dentro da dança de               
salão. Dentro de ações pedagógicas coordenadas para melhor aceitação e aprendizado. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Dança de Salão Nº turma: 406/2021-1 
Horário: 16h00 às 17:50 Dia da semana: 6ª Feira 

Faixa etária: Acima de 15 anos Vagas: 7 
Professor(es):  Peter Lucio de Barros 

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes.  
Esta oficina procura levar aos alunos as noções básicas da dança de salão como ritmo, coordenação                 

motora, tempos musicais, noção de espaço, lateralidade com sequencias de passes dentro da dança de               
salão. Dentro de ações pedagógicas coordenadas para melhor aceitação e aprendizado. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Alongamento Nº turma: 407/2021-1 
Horário: 13h30 às 14:20 Dia da semana: 3ª e 5º feira 
Faixa etária: Acima de 15 anos Vagas:  7 

Professor(es): Peter Lucio de Barros  
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado  pelos órgãos competentes. 
Esta oficina tem como objetivo levar aos alunos posturas envolvendo exercícios de alongamento, pilates e                

yoga para uma melhor desenvoltura muscular e um relaxamento do corpo e mente, incluindo exercícios               
posturais de forca e respiração, através do planejamento pedagógico que seja de fácil assimilação para os                
alunos e prazeroso. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Alongamento Nº turma: 408/2021-1 
Horário: 14h30 às 15:20 Dia da semana: 3ª e 5º feira 
Faixa etária: Acima de 15 anos Vagas:  4 

Professor(es):  Peter Lucio de Barros  
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado  pelos órgãos competentes. 
Esta oficina tem como objetivo levar aos alunos posturas envolvendo exercícios de alongamento, pilates e               
yoga para uma melhor desenvoltura muscular e um relaxamento do corpo e mente, incluindo exercícios               
posturais de forca e respiração, através do planejamento pedagógico que seja de fácil assimilação para os                
alunos e prazeroso. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Alongamento Nº turma: 409/2021-1 

Horário: 14h00 às 15:50 Dia da semana: 6º feira 



 

Faixa etária: Acima de 15 anos Vagas: 8 

Professor(es): Peter Lucio de Barros  

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes.  
Esta oficina tem como objetivo levar aos alunos posturas envolvendo exercícios de alongamento, pilates e               
yoga para uma melhor desenvoltura muscular e um relaxamento do corpo e mente, incluindo exercícios               
posturais de forca e respiração, através do planejamento pedagógico que seja de fácil assimilação para os                
alunos e prazeroso. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Ginastica  Aero-local Nº turma: 413/2021-1 

Horário: 7:30 às 8:10 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: 18 à 50 anos Vagas:  3 
Professor(es): Hania Ermione Mesquita 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line com a possibilidade de retorno semi-presencial ou              
presencial quando liberado pelos órgãos competentes. 
Exercícios de baixo e médio impacto com o auxílio de músicas e ritmos variados (BPM) destinados ao                 
aprimoramento das valências físicas dos alunos. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Exercícios Funcionais Nº turma: 414/2021-1 
Horário: 8:20 às 9:00 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária:  35 á 50 anos Vagas:  7 

Professor(es): Hania Ermione Mesquita  
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line com a possibilidade de retorno semi-presencial ou              
presencial quando liberado  pelos órgãos competentes. 
Exercícios físicos como os movimentos naturais do ser humano, como: correr, puxar, agachar, pular,              
empurrar, utilizando o próprio peso do corpo somando ao equilíbrio. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Ritmo, Alongamento e Relaxamento Nº turma: 415/2021-1 

Horário: 7:30 às 8:30 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: 18 a 59 anos Vagas: 2 
Professor(es): Kátia Cristina dos Santos Vilela 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado  pelos órgãos competentes.. 
Trabalhar vivências de alongamento, relaxamento e ritmo de forma sequencial, motivacional,           
conscientizando e oferecendo ferramentas teórico prática dentro de um programa de exercícios, visando a              
qualificação e melhoria do estado físico sensório motor, com técnicas voltadas para saúde, bem-estar              
físico e emocional dos participantes. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Ritmo, Alongamento e Relaxamento  Nº turma: 416/2021-1 
Horário:  8:30 às 9:30 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: 18 a 59 anos Vagas: 3 
Professor(es): Kátia Cristina dos Santos Vilela 

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado  pelos órgãos competentes.. 
Trabalhar vivências de alongamento, relaxamento e ritmo de forma sequencial, motivacional,           
conscientizando e oferecendo ferramentas teórico prática dentro de um programa de exercícios, visando a              
qualificação e melhoria do estado físico sensório motor, com técnicas voltadas para saúde, bem estar               
físico e emocional dos participantes. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Danças Urbanas Nº turma: 418/2021-1 
Horário: 18:00 às 19:00 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 



Faixa etária: acima de 15 anos  Vagas: 8 

Professor(es): Flávia Christina L. Brandão 
Ementa: : As aulas acontecerão no formato on-line com a possibilidade de retorno semi-presencial ou               
presencial quando liberada pelos órgãos competentes. 
A oficina de Danças Urbanas se destina a proporcionar ao aluno vivenciar os movimentos e passos do                 
estilo freestyle, ou seja, proporcionar ao aluno o contato com a linguagem mais solta e criativa da danças                  
urbanas. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Hip hop e BreakDance Infantil Nº turma: 419/2021-1 
Horário: 17:00 às 18:00 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: acima de 9 a 14anos  Vagas: 9  

Professor(es): Flávia Christina L. Brandão 
Ementa: Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line com a possibilidade de retorno semi-presencial              
ou presencial quando liberado pelos órgãos competentes. 
O curso ensina Danças Urbanas utilizando movimentos do estilo HIP-Hop Old School, da década de 1980,                
assim como passos do break dance. Esta aula propõe ao aluno a experiência de uma fusão através de                  
sequências coreográficas e improvisações. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina LIVRE para professores de Jazz iniciantes Nº turma: 421/2021-1 
Horário: 14:00 às 15:00 h Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: a cima de 17 anos Vagas: 6 

Professor(es): Luciana   R. Pinheiro Torres 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de retorno semi-presencial ou             
presencial quando liberado pelos órgãos competentes. 
Oficina teórica e prática, abordando didática, nomenclatura e metodologia do ensino do Jazz damce.              
Duração: 4 meses (de março a junho). 
Pré-requisito:  
Ter feito no mínimo 3 anos de Ballet ou Jazz. 
 
                                                   CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Danças Populares Afro-brasileiras Nº turma: 423/2021-1 
Horário: 18:00 às 19:30 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 

Faixa etária: acima de 14 anos Vagas: 7  
Professor(es): Flávia Dayana Almeida Noronha 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes 
Origem e desenvolvimento das danças populares afro-brasileiras. Trajetória histórica do Samba de roda,             
Afoxé e Coco. Relação destas danças com o contexto social brasileiro. Fundamentos, movimentos, ritmo,              
composição da música e execução em roda. Identificação dos instrumentos, toques e cantos. Racismo,              
discriminação e preconceito étnico-racial e de gênero. 
                                                        CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Danças Populares Afro Brasileiras Nº turma: 424/2021-1 
Horário: 16:00 às 17:30 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 

Faixa etária: acima de 14 anos Vagas: 10  
Professor(es): Flávia Dayana Almeida Noronha 

Ementa:  As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial 
quando liberado pelos órgãos competentes 
Origem e desenvolvimento das danças populares afro-brasileiras. Trajetória histórica do Samba de roda,             
Afoxé e Coco. Relação destas danças com o contexto social brasileiro. Fundamentos, movimentos, ritmo,              
composição da música e execução em roda. Identificação dos instrumentos, toques e cantos. Preconceito              
étnico-racial e de gênero. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 



Curso/Oficina: Jogos Corporais e Percussão - No ritmo do Samba 
de Roda, Ijexá e Coco 

Nº turma: 425/2021-1 

Horário: 18:00 às 19:00 Dia da semana: 2ª feira 
Faixa etária: acima de 14 anos Vagas:  9 
Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 

Ementa: As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial 
quando liberado pelos órgãos competentes. 
Jogos corporais e percussão. Vivências de percussão corporal. Identificação dos instrumentos, toques e             
cantos. Execução dos toques e aproximação à música. Origem e desenvolvimento dos ritmos populares              
afro-brasileiros. Trajetória histórica do Samba de roda, Afoxé e Coco. Relação destes ritmos com o               
contexto social brasileiro. Preconceito étnico-racial e de gênero. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Jogos Corporais e Percussão - No ritmo do Samba 
de Roda, Ijexá e Coco 

Nº turma: 426/2021-1 

Horário: 19:00 às 20:00 Dia da semana: 2ª feira 
Faixa etária: acima de 14 anos Vagas: 8  

Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 

Ementa: As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial 
quando liberado  pelos órgãos competentes. 
Jogos corporais e percussão. Vivências de percussão corporal. Identificação dos instrumentos, toques e             
cantos. Execução dos toques e aproximação à música. Origem e desenvolvimento dos ritmos populares              
afro-brasileiros. Trajetória histórica do Samba de roda, Afoxé e Coco. Relação destes ritmos com o               
contexto social brasileiro. Preconceito étnico-racial e de gênero. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Capoeira Angola Adulto Nº turma: 427/2021-1 
Horário: 19:30 às 21hs Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: acima de 16 anos Vagas: 17  

Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 
Ementa: As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial 
quando liberado pelos órgãos competentes. 
Origem e desenvolvimento da Capoeira e sua relação com a sociedade brasileira. Diferença entre as               
escolas de Capoeira Angola e Capoeira Regional Baiana. Trajetória de Mestres e Mestras. Fundamentos,              
movimentos, ritmo, composição da música e roda. Identificação dos instrumentos, toques e cantos.             
Preconceito étnico-racial e de gênero. 
 

                                                     CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Capoeira da Angola INFANTIL Nº turma: 428/2021-1 
Horário: 14:00 às 15:00 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 

Faixa etária: 5 à 12  Vagas: 12  
Professor(es): Flávia Dayana Almeida Noronha 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado  pelos órgãos competentes.  
Origem e desenvolvimento da Capoeira e sua relação com a sociedade brasileira. Diferença entre as               
escolas de Capoeira. Contação de Histórias. Brincadeiras Populares. Cantigas, Trajetória de Mestres e             
Mestras. Tradição e Ancestralidade. Fundamentos, movimentos, ritmo, composição da música e roda.            
Identificação dos instrumentos, toques e cantos. Racismo, discriminação e preconceito étnico-racial e de             
gênero. 
 
                                               CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Capoeira da Angola Infantil Nº turma: 429/2021-1 
Horário: 10:00 às 11:00 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: 5 à 12 anos Vagas: 11 
Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 



 

 

Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes. 
Origem e desenvolvimento da Capoeira e sua relação com a sociedade brasileira. Diferença entre as                

escolas de Capoeira. Contação de Histórias. Brincadeiras Populares. Cantigas, Trajetória de Mestres e             
Mestras. Tradição e Ancestralidade. Fundamentos, movimentos, ritmo, composição da música e roda.            
Identificação dos instrumentos, toques e cantos. Racismo, discriminação e preconceito étnico-racial e de             
gênero.  
 
                                               CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: Exercícios Funcionais Nº turma: 430/2021-1 

Horário: 9:20 às 10:00 Dia da semana: 3ª e 5ª  feira 
Faixa etária: 18 à 35 anos Vagas: 9 
Professor(es): Hania Ermione Mesquita 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com a possibilidade de retorno semi-presencial ou 
presencial quando liberado pelos órgãos competentes. 
 Conseguir combinar os movimentos que constumamos praticar no dia a dia com outros movimentos que 
geram maior resistência, coordenação motora e equilíbrio. 
 

CURSOS LIVRES E  OFICINAS  
Curso/Oficina: Oficina de teatro semi presencial Nº turma: 431/2021-1 
Horário:  17:00 às 19:00 Dia da semana: 5ª feira  
Faixa etária: Acima de 13 anos Vagas: 15  

Professor (es): Mônica Medeiros Santos,Rosana Medeiros dos Santos Reis, Kátia Cristina dos Santos Vilela 
Lana Costa Faria 
Ementa: As aulas acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial             
quando liberado pelos órgãos competentes. 
Por meio do estudo teórico e prático dos elementos teatrais e do universo que envolve a construção                 
cênica, será desenvolvido um trabalho que visa ampliar o conhecimento das práticas teatrais como              
também dos elementos que permeiam essas práticas como ao uso e a capacidade da fala, a linguagem                 
corporal, criatividade, espontaneidade e interação social com o objetivo final de atuar diante de uma               
plateia. 
 

                                           CURSOS ON-LINE DE FORMAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO 

 Curso: Primeiros Passos- Introdução às Danças Circulares Sagradas Nº turma: 433/2021-1 
 

 Horário: 17:30 às 21:15 Dia da semana: 4ª feira  

 Faixa etária: acima de 18 anos Vagas: 20 
 

 Professora: Maria Cristina de Freitas Bonetti  

 Ementa: 
Danças Tradicionais dos Povos, danças em círculo com coreografias contemporânea, curativas e meditativas,             
base teórica da Pedagogia das Danças Circulares Sagradas. 
É um curso on line e anual. As aulas de 4 feira acontecerão on line, sendo parte em tempo real e parte em                       
estudos com fichamento de textos e escrita de trabalho, treinamentos de dança, filmes de dança e outros                 
eventos da área. Também acontecerá uma vez por mês (terceira 2ª feira do mês, das 19:00 às 21:00h.) Uma                   
atividade complementar, a qual fará parte do conteúdo a ser desenvolvido. E uma vez por mês acontecerá a                  
dança no bosque (terceiro domingo do mês, das 09:00 às 13:00h.), e essa será on line, na Plataforma Zoom.                   
Apenas quando for liberada por decreto municipal o encontro será presencial. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Curso/Oficina: Ballet infantil para iniciados  Nº turma: 410/2021-1 



 

 

VAGAS REMANESCENTES – MUSICA 1º SEMESTRE 2021 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO DE MÚSICA – MUSICALIZAÇÃO ADOLESCENTES E           

ADULTOS 

SEMIPRESENCIAL/ CURSO ANUAL 

Horário: 7:45 às 9:00 Vagas:   2ª e 4ª  

Faixa etária: 9 à 11 anos Vagas:   07 

Professor(es):  Letícia Noronha 

Ementa:  Através de uma proposta semi presencial, ( onde a turma se dividirá em dois grupos com 
uma  aula presencial por semana e outra virtual) ,  será desenvolvido um trabalho de forma 
consciente sobre os elementos básicos da técnica do ballet clássico considerando a idade, condição 

física e psicossocial do aluno, por meio dos aspectos artístico, estético e técnico. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Ballet infantil para iniciados 

SEMIPRESENCIAL/ CURSO ANUAL 

Nº turma: 411/2021-1 

Horário: 9:20 às 10:20 Dia da semana: 2ª e 4ª  

Faixa etária: 7 e 8 anos Vagas:  04 

Professor(es): Letícia Noronha 

Ementa: Através de uma proposta semi presencial, ( onde a turma se dividirá em dois grupos com                 
uma aula presencial por semana e outra virtual) , será desenvolvido um trabalho de forma               
consciente sobre os elementos básicos da técnica do ballet clássico considerando a idade, condição              

física e psicossocial do aluno, por meio dos aspectos artístico, estético e técnico. 

                                                      CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Ballet infantil para iniciantes 

SEMIPRESENCIAL/ CURSO ANUAL 

Nº turma:  412/2021-1 

Horário: 10:40  ás 11:30 Dia da semana: 2ª e 4ª  

Faixa etária: 5 e 6 anos Vagas:   07 

Professor(es): Letícia Noronha 

Ementa: Através de uma proposta semi presencial, ( onde a turma se dividirá em dois grupos com                 
uma aula presencial por semana e outra virtual) , será desenvolvido um trabalho de forma               
consciente sobre os elementos básicos da técnica do ballet clássico considerando a idade, condição              

física e psicossocial do aluno, por meio dos aspectos artístico, estético e técnico. 



● O curso de musicalização é composto por três disciplinas básicas obrigatórias: Teoria            

Musical, Canto Coral e Instrumento.  
● A partir do segundo ano o aluno poderá optar por participar de um grupo de câmara                

e/ou canto coral, e/ou banda; 

● As aulas de teoria musical e canto coral OCORRERÃO, INICIALMENTE, na modalidade            
On-line, segundo as normas e orientações dos órgãos oficiais de saúde e controle             
sanitário estadual/municipal;  

● As aulas de instrumento PODERÃO ocorrer presencialmente e/ou na modalidade          
Online, a depender das determinações dos órgãos de saúde e de controle sanitário             
estadual/municipal;  

● Em qualquer das modalidades, quer presencial ou on-line, o aluno deverá frequentar            
as aulas de música, regularmente, nos horários e dias selecionados no ato da             
matrícula; 

 

REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE MÚSICA         

PRESENCIAL/ONLINE: 

● O aluno deverá possuir SEU PRÓPRIO INSTRUMENTO MUSICAL para utilização          
durante a aula de instrumento e estudo individual. Caso não possua o instrumento, o              
Aluno/ Pais /RESPONSÁVEL deverá aguardar a primeira aula para a orientação do            

professor, assinando termo de ciência e compromisso para aquisição do mesmo           
dentro do prazo de trinta dias. Necessário, portanto, estar informado sobre o valor do              
instrumento pretendido antes de efetuar a inscrição no curso. 

● O aluno deverá possuir um celular ou outro aparelho eletrônico, que possua câmera e              
microfone funcionando corretamente, para participar regularmente das aulas online         
em grupo e individuais; 

● É necessário que o aluno possua um plano de dados e internet suficiente para a               
participação nas aulas online e para o acesso aos materiais de estudo (áudios, vídeos,              
imagens e arquivos diversos); 

● Para que o professor possa acompanhar/visualizar o aluno tocando durante a aula de             
instrumento é obrigatório possuir suporte para celular/ tablete e/ou WebCam;  

● O aluno deverá adquirir todos os materiais solicitados pelo professor (método,           

apostila, etc.) 
● O aluno adulto deverá ter concluído o ensino fundamental. 
● As normas de conduta das aulas e as plataformas a serem utilizadas serão informadas              

pelos professores no primeiro dia de aula. 

 

ALUNOS VETERANOS 

● Deverão estar atentos aos informes que serão enviados nos grupos de Whatsapp            
sobre as datas estipuladas para a matrícula; 

● A coordenação de música entrará em contato, no início de fevereiro para marcar as              
aulas de instrumento; 

● Caso a matricula não seja confirmada nas datas estipuladas, as vagas para as aulas de               

instrumento serão ofertadas para os alunos novatos. 

ALUNOS NOVATOS 



● Deverão fazer a inscrição no dia estipulado. Ao se inscrever, observe atentamente SE             

A TURMA PRETENDIDA É PARA NOVATOS e se você atende a todos os requisitos              
exigidos (horário, idade, instrumento, etc.). 

● Caso a inscrição tenha sido feita para alguma turma que ofereça aula de instrumento,              

a coordenação de música entrará em contato para marcar a aula de instrumento,             
segundo a ordem de inscrição e as vagas disponíveis para o instrumento pretendido. 

● O inscrito estando satisfeito com os horários será encaminhado para efetuar a            

matrícula. 

 

 

 

 

 

 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Vivência Musical Nº turma:  300 -2021-1 

Horário: 8h15 – 8h30 Dia da semana: 3ª e 5ª 

Faixa etária: 07 anos Vagas: 10 

Professor(es): Maria Augusta Cândido da Costa / Dilza Reis Santana Lima /Mirian Martins Motta Oliveira/               

Eliana Ribeiro de Paula Camelo. 

Ementa: Oportunizar a criança a vivência dos elementos básicos da música por meio das aulas de teoria                 
musical, utilizando um instrumento musicalizador (Flauta doce), possibilitando assim, a socialização do aluno             
e desenvolvendo suas potencialidades musicais. Vivenciar a música através da ludicidade, percepção dos sons              
e elementos musicais com jogos, brincadeira e canto coral. Matérias obrigatórias: Teoria Musical e Canto               
Coral. Vivenciar a música através da ludicidade, percepção dos sons e elementos musicais com jogos,               
brincadeira e canto coral. 
Matérias obrigatórias: Teoria Musical e Canto Coral. 
OBS.: O ALUNOS DEVERÁ POSSUIR SEU PRÓPRIO INSTRUMENTO, PARA O ESTUDO DIARIO EM CASA. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Vivência Musical Nº turma:  310 -2021-1 

Horário: 14h15 – 15h45 Dia da semana: 3ª e 5ª 

Faixa etária: 07 anos Vagas: 10 

Professor(es): Meygla Rezende Bueno /Vandair de Oliveira Lima / Tereza Martins Lisboa /Elene Mendonça              

Motta Tipple  

Ementa: Oportunizar a criança a vivência dos elementos básicos da música por meio das aulas de teoria                 
musical, utilizando um instrumento musicalizador (Flauta doce), possibilitando assim, a socialização do aluno             
e desenvolvendo suas potencialidades musicais. Vivenciar a música através da ludicidade, percepção dos sons              
e elementos musicais com jogos, brincadeira e canto coral. 
Matérias obrigatórias: Teoria Musical e Canto Coral. 
OBS.: O ALUNOS DEVERÁ POSSUIR SEU PRÓPRIO INSTRUMENTO, PARA O ESTUDO DIARIO EM CASA. 
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Oficina de Cavaquinho ou Bandolim Nº turma: 325 -2021-1 



 

 

 

VAGAS REMANESCENTES – OFICINA INTEGRADA 1º SEMESTRE 2021 

 

 

Horário: (temos no turno vespertino e noturno a        
coordenação entrará em contato para marcar.) 

Dia da semana: Vários 

Faixa etária: 12 a 40 anos Vagas: 15 

Professor(es): Oscar Wilde Ayres da Silva.  

Ementa:  
Iniciação e desenvolvimento do estudo. Resumo histórico do instrumento. Postura e técnicas referentes a 
movimentação das mãos esquerda e direita. Estudos de escalas. Estudo de acordes na pauta e em cifras. 
Estudos de efeitos (notação e execução de Pzzicatos, Trêmulos, Harmônicos). Exercícios de leitura a primeira 
vista. Exercícios de improvisação com base na matéria dada. Atividades de músicas em conjunto (roda de 
choro e outros estilos) onde os alunos revezam em solos e acompanhamentos motivando os alunos na 
evolução do estudo do instrumento. 
OBS.: O ALUNOS DEVERÁ POSSUIR SEU PRÓPRIO INSTRUMENTO, PARA O ESTUDO DIARIO EM CASA. 
 

 Curso: Apreciação Musical para Crianças Nº turma: 330-2021-1 

 Horário: 18h30-19h30 Dia da semana: 3ª feira 

 Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas: 40 

 Professor(a): Meygla Rezende Bueno.  

 Ementa: 

Estudo dos instrumentos musicais (organologia), com apreciação do som de cada um. Estudo sobre a               
biografia de alguns compositores, tais como: Mozart, Beethoven, J. S. Bach,Villa-Lobos, dentre outros de              

vários períodos históricos que marcaram sua época. Estudo sobre a formação de uma orquestra e alguns                
grupos como banda, quarteto de cordas e outros. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso: Oficina: OFICINA MOVIMENTO COM ARTE - SEMESTRAL Nº turma: 200/2021-1 

Horário: 7:30 – 9:00 Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 50 anos + Vagas:   online 20  

   Professor (es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda / Vânia Soares Cirqueira Nunes  
 

Ementa: Esta Oficina proporcionará à terceira idade a oportunidade de trabalhar e exercitar a              

criatividade, autoestima e o bem estar, bem como a melhoria das capacidades físicas, funcionais e               

cognitivas por meio de atividades diferenciadas. Nas Artes o aluno(a) será estimulado a criar              

trabalhos artísticos utilizando técnicas de colagem, pintura e desenho. No Movimento realizará            

práticas corporais em grupo como: danças, alongamentos, jogos , cantigas etc. A turma é formada por                

adultos a partir de 50 anos.  

  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 



Curso: Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL Nº turma: 201/2021-1 

Horário: 9:30 - 11:00 Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 6 anos Vagas:  online 20 

Professor(es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda / Vânia Soares Cirqueira Nunes  
 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             

propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             

(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              

professores. A turma é formada por crianças de 6 anos. 

 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OF. INTEGRADA INFANTO JUVENIL- SEMESTRAL Nº turma: 202/2021-1 

Horário: 9:30 – 11:00 Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas:  online 20 

    Professor(es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda, Cristiane Côrtes Pacheco, Lívia Cornélia 
Andrade Zago , Rosana Medeiros dos Santos Reis, Vânia Soares Cirqueira Nunes 

 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             

propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             

(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              

professores. A turma é formada por crianças de 7 a 10 anos.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA DE ARTE INTERATIVA- SEMESTRAL Nº turma: 203/2021-1 

Horário: 7:30 – 9:00 Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 50 anos + Vagas:  online 20 

Professor (es):  Alessandra Helene Fortunato Urzeda,  Wagner Gonçalves dos Santos. 
 

Ementa: A Oficina de Arte Interativa busca a produção de arte a partir dos anseios do grupo através                  

de uma imersão no universo do teatro e artes plásticas, visando também a possibilidade de ampliar a                 

fruição artística. A turma é formada por adultos a partir de 50 anos.  

 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL Nº turma: 204/2021-1 

Horário: 9:30 – 11:00 Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 6 anos Vagas:  online 20 

Professor(es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda e Wagner Gonçalves dos Santos. 

 



Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             

propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             

(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              

professores. A turma é formada por crianças de 6 anos. 

 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL  Nº turma: 205/ 2021-1 

Horário: 09:30 11:00 hs Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 5 anos Vagas: 16 online  

Professor(es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda, Cristiane Côrtes Pachaco, Lívia Cornélia 
Andrade Zago  e Vânia Soares Cirqueira Nunes 
 
 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             

propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             

(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              

professores. Esta oficina se desenvolverá de forma online com a possibilidade de semipresencial,             

alternando conteúdos via Whatsapp com aulas quinzenais presenciais. A turma é formada por crianças              

de 5anos. 

 

 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL Nº turma: 206/2021-1 

Horário: 14:00 – 15:30 Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 6 anos Vagas: online 20 

Professor(es): Danilo de Carvalho Verano/  Lana Costa Faria/ Mônica Medeiros Santos. 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             
propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             
(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              
professores. A turma é formada por crianças de 6 anos.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL Nº turma: 207/2021-1 

Horário: 16:00 – 17:30 Dia da semana: 2ª feira 

Faixa etária: 6 anos Vagas:  online 20 

        Professor (es): Cristiane Côrtes Pacheco, Danilo de Carvalho Verano / Lana Costa Faria 
                                                  e Mônica Medeiros Santos 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             
propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             
(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              
professores. A turma é formada por crianças de 5 anos.  
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 



Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL Nº turma: 208/2021-1 

Horário: 14:00 – 15:30 Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 6 anos Vagas:  online 20 

Professor(es): Danilo de Carvalho Verano, Lana Costa Faria , Rosana Medeiros dos Santos Reis e                

Mônica Medeiros Santos. 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             
propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             
(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              
professores. A turma é formada pro crianças de 6 anos.  
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFNTIL- SEMESTRAL Nº turma: 209/2021-1  

Horário: 16:00 – 17:30 Dia da semana: 4ª feira 

Faixa etária: 6 anos Vagas: online 20 

Professor (es): Danilo de Carvalho Verano, Lana Faria Costa , Rosana Medeiros dos Santos Reis e                
Monica Medeiros Santos. 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             
propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             
(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              
professores. A turma é formada por crianças de 5 anos.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OF. INTEGRADA INFANTO JUVENIL- SEMESTRAL Nº turma: 210- 2021-1 

Horário: 14:10 – 16:00 Dia da semana: 5ª feira 

Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas:  online 20 

Professor(es): Lana Costa Faria, Mônica Medeiros Santos, Rosana Medeiros dos Santos Reis e             

wagner Gonçalves. 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou seja,             
propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas: artes visuais, música, dança             
(movimento criativo) e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de              
professores. A turma é formada por crianças de 7 a 10 anos.  
 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA SOM, COR E  MOVIMENTO- SEMESTRAL Nº turma: 211/2021-1 

Horário: 7:00 – 9:00 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 

Faixa etária: 50 anos+ Vagas: online 20 

Professor (es): Alessandra Fortunato, Cristiane Côrtes, Livia Zago, Rosana Medeiros 
dos Santos Reis e Vânia Soares Cirqueira Nunes  

Ementa: A Oficina Integrada Som, Cor e Movimento propõe oportunizar uma vivência            
descompartimentada em artes , ou seja, propõe a integração simultânea ou não das linguagens              
artísticas ( Artes Visuais, Dança e Teatro)propostas em cada turma  
estimulando o desenvolvimento integral do aluno, bem como sua formação sensível, crítica e social e                

educação estética. A turma é formada por adultos a partir de 50 anos. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OF.INTEGRADA INFANTO JUVENIL- SEMESTRAL Nº turma: 212/2021-1 

Horário: 14:10 – 16:00 Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas: online 20 

Professor(es):  Lana Costa Faria , Mônica Medeiros Santos. 
 

Ementa: A Oficina Integrada propõe oportunizar uma vivência descompartimentada em artes, ou 
seja, propõe a integração simultânea ou não das linguagens artísticas:, dança (movimento criativo) 
e teatro que são oferecidas em cada turma conforme a disponibilidade de professores. A turma é 
formada de crianças de 07 a 10 anos. 


