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EMENTA E QUADRO DE TURMAS 

Núcleo de Artes Visuais 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho e Pintura 
OFICINA SEMESTRAL 100% online ao vivo, com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:100/2021-2 

Horário: 9h/ 11h Dia da semana: 5ª 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 16 

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 produzidas. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho  
OFICINA SEMESTRAL 100% online ao vivo, com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada.  

Nº turma:101/2021-2 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 3ª 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 16 

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: Desenho e Pintura 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:102/2021-2 

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

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas:16 

Professor(es): Carlos Henrique ( Kim)  

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

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho e Pintura 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:103/2021-2 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 4ª 

Faixa etária: 7 a 14 anos Vagas: 16 

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 produzidas. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Fundamentos da Pintura 1 (Para iniciantes) 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  107/2021-2 

Horário: 8h/12h Dia da semana: 5ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 16 

Professor(es):  Susley Fernandes (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 alunos Iniciantes 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: DESENHO DE OBSERVAÇÃO 1 - Iniciantes 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  110/2021-2 

Horário: 8h / 12h Dia da semana: 3ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 16 

Professor(es): Simone Marçal  e Cristiane Brandão 

Ementa: A Oficina trabalha técnicas e elementos básicos de desenho a partir da observação 
de objetos, estimular a expressão artística individual do aluno. Curso para iniciantes. 
Atividades, orientações e dúvidas via WhatsApp. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho de Retrato 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma: 111/2021-2 

Horário: 7:30 h/11:30 h Dia da semana: 3ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 9 

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. 
PRÉ-REQUISITO: experiência com desenho de Observação ou Figura Humana 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Desenho de Retrato 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma: 113/2021-2 

Horário: 7:30 h/11:30 h Dia da semana: 4ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 10 



Professor(es): Lucélia  Badan e Giovanna Virgonalto Rodrigues 

Ementa: Técnicas e exercícios de desenho de figura humana voltados para o desenho de 
retrato 
PRÉ-REQUISITO: experiência com desenho de Observação ou Figura Humana 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Figura Humana 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  114/2021-2 

Horário: 7:30 h/11:30 h Dia da semana: 5ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 12 

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. 

PRÉ-REQUISITO: experiência com desenho de Observação 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Pintura Experimental e Naturalista 
OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  118/2021-2 

Horário: 14h / 18h Dia da semana: 3ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas:16 

Professor(es): Surama  Bertolucci ,  *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 visam 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  
OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  119/2021-2 

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

Faixa etária: 15 acima Vagas: 16 

Professor(es): Fernanda Coelho, 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: Pintura em tela 1 
OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  121/2021-2 

Horário: 14h / 18h Dia da semana: 2ª 

Faixa etária: 15 acima 11 Vagas: para novatos 

Professor(es): César Rodrigues e Maria de Lourdes Alves  Silva (Lourdinha ) 

Ementa: Proporcionar o desenvolvimento da percepção e da expressão por meio da pintura. 
Conteúdo Programático 

• Técnicas de composição;
• Teoria da cor - Disco Cromático;
• Luz e sombra;
• Escala tonal;
• Perspectiva: Linear e tonal;
• Introdução a pintura;
• Acompanhamento individual de produção;

PRÉ-REQUISITO: experiência com desenho

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Oficina de Gravura Experimental 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  123/2021-2 

Horário: 14h/18h Dia da semana: 5ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 16 

Professor(es): Carlos Henrique de Sousa Lima  (Kim) , José Carlos Batista Nogueira 

Ementa: Nesta oficina o aluno experimentará possibilidades e suportes para impressão em 
gravura, utilizando materiais diversos como: isopor, borracha, madeira, linóleo e MDF. 
Elaborar e produzir repertório gráfico a partir dos recursos oferecidos. Durante a oficina será 
trabalhado um pouco da história da Gravura e seus expoentes, como se inicia e como se 
mantém a gravura no Brasil de hoje. Também trabalharemos a construção da matriz da 
gravura e a reprodutibilidade da imagem por meio de diferentes técnicas De impressão como 
a monotipia, a isogravura, carimbo, linóleo, chegando até a xilogravura. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Pintura Experimental e Naturalista 1 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via 
Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma:  124/2021-2 

Horário: 14h/18h Dia da semana: 5ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 16 



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

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

Oficina para Alunos Iniciantes 

CURSOS DE FORMAÇÃO (EAD) 

Curso: Recortes Historiográficos da Arte 

OFICINA SEMESTRAL 100% online com atividades via  

Whatsapp com possível atividade presencial escalonada. 

Nº turma: 126/2021-2 

Horário: 14h / 16h Dia da semana: 2ª 

Faixa etária: 15 acima Vagas: 16 

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 institucionalização da arte: 
circuito e sistema. Pensamento artístico, juízo crítico e valor histórico. 



Núcleo Artes Cênicas 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: Hatha Yoga adulto semipresencial Nº turma: 401    2021-2 

Horário: 18hs ás 19:30 Dia da semana: 3ª feira 

Faixa etária: 18 a 55 anos Vagas: 06 ALUNOS 

Professor(es):   Mônica Cristina Machado Leite 

Ementa: 

As aulas  acontecerão inicialmente no formato on-line ( aulas ao vivo e ou gravadas e encaminhadas 
pelo Whatsapp  ), com possibilidade de retornar  semi-presencial no decorrer do semestre. 

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 SEQUENCIAIS 
Curso/Sequencial: Ballet infantil para Iniciados TESTE Nº turma: 410    2021-2 
Horário: 7:45 às 9HS Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: 9 a 11 anos Vagas: 03 ALUNOS 
Professor(es): Letícia do Valle Carneiro Marra Noronha 

Ementa: 
As aulas  acontecerão inicialmente no formato on-line ( ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo 
Whatsapp ), com possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 
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 SEQUENCIAIS 
Curso/Sequencial: Ballet Infantil iniciante Nº turma: 412    2021-2 
Horário: 10:40 às 11:30 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: 5 e 6 anos Vagas: 05 ALUNOS 
Professor(es): Letícia do Valle Carneiro Marra Noronha 

Ementa: 
As aulas  acontecerão no formato on-line ( ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo Whatsapp), com 
possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 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:  Jazz Iniciados ( pré requisito:  mínimo de 2 anos 
de Ballet ou Jazz). Nº turma: 421    2021-2 

Horário: 14:00 às 15:00h Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: acima de 17 anos Vagas: 03 ALUNOS 
Professor(es): Luciana   R. Pinheiro Torres 



Ementa: 
As aulas  acontecerão inicialmente  no formato on-line (ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo 
Whatsapp), com possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 
O desenvolvimento de um trabalho consciente sobre os elementos básicos da técnica do jazz 
considerando a idade, condição física e psicossocial do aluno, por meio dos aspectos artístico, estético 
e técnico. 
 
 

CURSOS SEQUENCIAIS  
Curso/Sequencial : Ballet iniciados  - Pontas ( pré requisito: 
mínimo de 4 anos de ballet e ser iniciado nas pontas). TESTE  Nº turma: 422    2021-2 

Horário: 16:00 às 17:00 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: 12 a 18 anos Vagas: 02 ALUNOS  

Professor(es): Luciana  R. Pinheiro Torres 
Ementa: 
As aulas  acontecerão inicialmente no formato on-line (ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo 
Whatsapp), com possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 
O desenvolvimento de um trabalho 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: Danças Populares Afro-brasileiras Nº turma: 423    2021-2 
Horário: 18:00 às 19:30 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: acima de 16 anos Vagas: 14 ALUNOS  
Professor(es): Flávia Dayana Almeida Noronha 

Ementa: 
As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial quando 
liberada 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: Jogos Corporais e Percussão - No ritmo do Samba 
de Roda, Ijexá e Coco Nº turma: 426    2021-2 

Horário: 19:00 às 20:00 Dia da semana: 2ª feira 
Faixa etária: acima de 14 anos Vagas: 10 ALUNOS  
Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 
Ementa: 
As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial quando 
liberada 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    2021-2 
Horário: 19:30 às 21:00 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: acima de 16 anos Vagas: 10 ALUNOS  
Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 



Ementa: 
As aulas  acontecerão inicialmente no formato on-line ( ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo 
Whatsapp), com possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 
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    2021-2 
Horário: 14:00 às 15:00 Dia da semana: 2ª e 4ª feira 
Faixa etária: 5 a 12 anos Vagas: 14 ALUNOS  
Professor(es): Flávia Dayana Almeida Noronha 
Ementa:  
As aulas  acontecerão inicialmente no formato on-line ( ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo 
Whatsapp), com possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 
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    2021-2 
Horário: 10:00 às 11:00 Dia da semana: 3ª e 5ª feira 
Faixa etária: 5 a 12 anos Vagas: 14 ALUNOS  
Professor(es):  Flávia Dayana Almeida Noronha 
Ementa:  
 As aulas  acontecerão no formato on-line, com possibilidade de semi-presencial ou presencial quando 
liberada 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: Oficina de teatro semi presencial Nº turma: 431    2021-2 

Horário:  17:00 às 19:00 Dia da semana: 5ª feira  

Faixa etária: Acima de 13 anos Vagas: 10 ALUNOS  

Professor (es): Mônica Medeiros Santos,Rosana Medeiros dos Santos Reis, Kátia Cristina dos Santos 
Vilela  Lana Costa Faria 



Ementa: 

As aulas  acontecerão inicialmente no formato on-line (ao vivo e ou gravadas e encaminhadas pelo 
Whatsapp), com possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre . 

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: Curso de Formação: Treinamento e Capacitação em Danças 
Circulares Sagradas 

Nº turma: 434    2021-2 

Horário: das 19:00 às 21:45 Dia da semana: 3ª feira feira 
Faixa etária: acima de 18 anos 
SALA: Cirene  

Vagas: 10 ALUNOS OUVINTES 

Professora: Maria Cristina de Freitas Bonetti 

Ementa: 
As aulas acontecerão inicialmente no formato on-line (ao vivo e ou gravadas e Encaminhandas pelo 
Whatsapp), com a possibilidade de retornar semi-presencial ou presencial no decorrer do semestre. 
A Pedagogia das Danças Circulares Sagradas apresenta momentos específicos para o debate, estudo e 
reflexão sobre esse estilo de dança, considerando a relevância da pesquisa e constante investigação no 
processo ensino-aprendizagem, sintonizando o cursista com as teorias e produções contemporâneas. 
Objetiva preparar e certificar os interessados para atuar como focalizador de DCS na área formal e 
informal. O seu público são pessoas de áreas diversas e não é necessário certificação acadêmica para 
participar dessa formação. 
*É um curso anual e 100% on line, na 3 feira é em tempo real, mas também existem momentos de
participação em eventos, cursos da área etc.



Núcleo Oficina Integrada 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso: Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL – SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 200/2021-2 

Horário: 8:00 – 9:30 Dia da semana: 2ª feira 
Faixa etária: 6 anos Vagas:    17 

 Professor (es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda, Cristiane Côrtes Pacheco e Vânia Soares 
Cirqueira Nunes 

Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, Movimento 
criativo, música e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para grupo crianças de 5 a 10 ano. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: OF. INTEGRADA INFANTO JUVENIL- SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 202/2021-2 

Horário: 9:30 – 11:00 Dia da semana: 3ª feira 
Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas:  15 

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 uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, música, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 7 a 10 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 203/2021-2 

Horário: 8:00 – 9:30 Dia da semana: 4ª feira 
Faixa etária: 6 anos Vagas:  20 

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



Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, Movimento 
criativo, música e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 5 a 10 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL  
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 205/ 2021-2 

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

Faixa Etária: 5 anos Vagas : 15 

Professor(es): Alessandra Helene Fortunato Urzeda, Cristiane Côrtes Pacheco, Lívia Cornélia 
Andrade Zago, Vânia Soares Cirqueira Nunes e Wagner Gonçalves dos Santos. 

Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, música, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 5 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFANTIL- SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. Nº turma: 206/2021-2 

Horário: 14:00 – 15:30 Dia da semana: 2ª feira 
Faixa etária: 6 anos Vagas:  17 

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

Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, música, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 6 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam habilidades emocionais de percepções, de 
sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente através de vídeo aula 
gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao vivo.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA INTEGRADA INFNTIL- SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 209/2021-2 

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

Faixa etária: 6 anos Vagas: 17 



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

Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, música, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 6 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravadas, disponibilizadas aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo. 

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OF. INTEGRADA INFANTO JUVENIL - SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 210/2021-2 

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

Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas:   14 

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

Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, música, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 7 a 10 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 

Curso/Oficina: OFICINA SOM, COR E MOVIMENTO - SEMESTRAL 
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 211/2021-2 

Horário: 7:00 – 9:00 Dia da semana: 3ª feira e 5ª feira 
Faixa etária: 50 anos+ Vagas: 04 

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

Ementa: 
A Oficina Som, Cor e Movimento propõe uma vivência artística em três linguagens: artes visuais, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para adultos a partir de 50 anos. 
As explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação.  As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo.  

CURSOS LIVRES E OFICINAS 
Curso/Oficina: OFICINA INFANTO JUVENIL- SEMESTRAL  
Oficina online através de atividades enviadas por WhatsApp e 
encontros online ao vivo com possível volta presencial escalonada. 

Nº turma: 212/2021-2 

Horário: 14:00 às 16:00 Dia da semana: 3ª feira 
Faixa etária: 7 a 10 anos Vagas:  20 

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



Ementa: 
A Oficina Integrada propõe uma vivência artística em quatro linguagens: artes visuais, música, 
movimento criativo e teatro de maneira integrada e interdisciplinar para crianças de 7 a 10 anos. As 
explorações dessas quatro expressões artísticas mobilizam várias habilidades emocionais de 
percepções, de sensações, de criatividade e de imaginação. As aulas acontecerão semanalmente 
através de vídeo aula gravado, disponibilizado aos grupos de alunos, e eventuais encontros online ao 
vivo. 


