
  

Oficinas Culturais Municipais
Cerâmica

A partir de 8 anos.

Produção e reflexão acerca da natureza material do barro, seus 
processos de construção, transformação e suas possibilidades 
técnicas, objetivando uma apresentação ao Público do trabalho 
desenvolvido a partir das técnicas de construção adquiridas.
Aplicar através do uso do material (Argila), construção de 
formas com harmonia, equilíbrio, simetria e estética dentro de 
uma linguagem atual transformada em objeto artístico ou 
utilitário.

Terça no Centro: 
8h30 ás 10h30 – 7 vagas – nível básico;
10h45 às 12h45 – 7 vagas – nível intermediário;
14h às 16h – 4 vagas – nível avançado;
16h15 às 18h15 – 10 vagas – nível básico;

Quinta no Centro: 
8h30 ás 10h30 – 4 vagas – nível intermediário;
10h45 às 12h45 – 10 vagas – nível básico;
14h às 16h – 10 vagas – crianças a partir de 8 anos de idade.



  

Oficinas Culturais Municipais
Desenho

A partir de 7 anos.

Esta oficina busca apresentar a técnica do desenho de maneira 
divertida, de forma a trabalhar a criatividade tanto com 
materiais tradicionais quanto com materiais inusitados do dia-a-
dia.

Segunda no Centro: 
8h às 8h30 – 8 vagas;
9h15 às 10h15 – 8 vagas;
10h30 às 11h30 – 8 vagas;
11h45 às 12h45 – 8 vagas;

Terça na Vila João XXIII: 
8h às 8h30 – 8 vagas;
9h15 às 10h15 – 8 vagas;
10h30 às 11h30 – 8 vagas;
11h45 às 12h45 – 8 vagas;
13h às 14h – 8 vagas;

Quarta no Centro: 
8h às 8h30 – 8 vagas;
9h15 às 10h15 – 8 vagas;
10h30 às 11h30 – 8 vagas;
11h45 às 12h45 – 8 vagas;

Quinta na Vila João XXIII: 
8h às 8h30 – 8 vagas;
9h15 às 10h15 – 8 vagas;
10h30 às 11h30 – 8 vagas;
11h45 às 12h45 – 8 vagas;
13h às 14h – 8 vagas;

Sexta no Centro: 
8h às 8h30 – 8 vagas;
9h15 às 10h15 – 8 vagas;
10h30 às 11h30 – 8 vagas;
11h45 às 12h45 – 8 vagas;
13h às 14h – 8 vagas;



  

Oficinas Culturais Municipais
Quadro em Mosaico

A partir de 16 anos.

Mosaico em tecido 3D é uma técnica manual e autoral 
(desenvolvida por Mayra Taves), que consiste basicamente na 
aplicação do tecido em espuma vinílica (E.V.A. escolar) e 
sobreposição de camadas , formando relevo (efeito 3D). Essa 
técnica permite a reprodução de qualquer desenho em uma 
nova linguagem, com mistura de estampas dos tecido, criando 
uma arte única.

Quinta no Centro: 
8h30 ás 10h30 – 10 vagas;
10h45 às 12h45 – 10 vagas;
13h30 às 15h30 – 10 vagas; 
18h00 às 19h30 – 10 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Arte Contemporânea
– Vivência e Produção

A partir de 16 anos.

Uma oficina híbrida que tem como objetivo levar o participante 
à compreensão da Arte Contemporânea. É comum, mesmo 
entre os artistas, ouvir que não a entendem por achá-la 
estranha àquilo que consideram arte. Outros ainda que, com 
conhecimento de causa, seja por conservadorismo, seja por 
preferirem a arte clássica ou por sua fidelidade teórica à arte 
moderna.
Pensando nisso, esta oficina, de forma teórica e prática, visa 
aproximar o expectador leigo ou mesmo o artista com 
experiência, da Arte Contemporânea, que chega a provocar 
aversão nos meios sociais.

Segunda no Centro: 
8h30 ás 10h – 15 vagas;
10h15 às 11h45 – 15 vagas;
14h00 às 15h30 – 15 vagas; 
16h00 às 17h30 – 15 vagas.

Quarta no Centro: 
8h30 ás 10h – 15 vagas;
10h15 às 11h45 – 15 vagas;
16h00 às 17h30 – 15 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Danças Urbanas

A partir de 7 anos.

A Oficina de Danças Urbanas é formada por atividades 
relacionadas à dança e à cultura urbana do Hip Hop, sendo elas: 
aulas práticas e teóricas das técnicas da Danças Urbanas, os 
estilos inseridos nas Danças Urbanas e suas particularidades 
históricas/políticas/sociais.

Segunda no Centro: 
8h30 ás 9h30 – 8 vagas – 7 a 9 anos de idade;
9h45 às 10h45 – 12 vagas – 10 a 12 anos de idade;
13h00 às 14h – 11 vagas – 7 a 9 anos de idade; 
14h15 às 15h15 – 15 vagas – 10 a 12 anos de idade;
16h30 às 17h30 – 9 vagas – 13 a 17 anos de idade;
18h às 19h30 - 7 vagas – adultos de 18 a 30 anos de idade.



  

Oficinas Culturais Municipais
Dança Criativa para Crianças

A partir de 5 anos.

A oficina de Dança Criativa para crianças, dentro da modalidade 
de Expressão Corporal, visa um aprendizado criativo dos 
elementos da dança (corpo, espaço e expressividade) através de 
práticas lúdicas que estimulem a criatividade e a autoexpressão. 
Nas aulas privilegiam-se temas básicos de movimento e suas 
variações, ao invés de uma série de exercícios preestabelecidos 
e repetitivos, possibilitando o desenvolvimento da sensibilidade 
corporal e artística a partir da pesquisa de movimento e da
composição coreográfica.

Segunda no Centro: 
10h15 às 11h15 – 15 vagas – 5 a 8 anos de idade;

Segunda na Vila João XXIII: 
14h às 15h – 15 vagas - 5 a 8 anos de idade;
15h15 às 16h15 – 12 vagas - 9 a 12 anos de idade.



  

Oficinas Culturais Municipais
Alongamento

A partir de 12 anos.

Realizar aulas de alongamento, dando oportunidade aos 
indivíduos de fazerem uma atividade física, trabalhando o corpo 
e mente como um todo, aumentando a amplitude física, na 
prevenção de lesões e aliviando tensões musculares, inserindo 
músicas alegres e dando a vivência de uma experiência única.

Terça no Centro: 
8h30 às 9h30 – 15 vagas;
9h45 às 10h45 – 15 vagas;
11h às 12h – 15 vagas;
13h às 14h – 15 vagas;
14h15 às 15h15 – 15 vagas;
15h30 às 16h30 – 15 vagas;
16h45 às 17h45 – 15 vagas;

Quarta no Centro: 
8h30 às 9h30 – 15 vagas;
9h45 às 10h45 – 15 vagas;

Quinta no Centro: 
8h30 às 9h30 – 15 vagas;
9h45 às 10h45 – 15 vagas;
11h às 12h – 15 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Ballet e Baby Jazz e Infantil

A partir de 4 anos.

As aulas de ballet clássico e de baby jazz, para a idade de 04 á 06 anos, 
possuem método pedagógico específico ao sócio-cognitivo desta fase 
dos(as) alunos(as). A base é de sugestão de adequações do BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), juntamente com a metodologia da Royal 
Academy Ballet, na modalidade pré ballet e, para o baby jazz, o uso de 
técnicas do jazz dance americano com base na construção pedagógica de 
desenvolvimento proximal de Vigostky. São usados movimentos iniciais 
do ballet clássico e do jazz iniciante, com a linguagem lúdica própria de 
entendimento das crianças.
Para o conteúdo do projeto de ballet clássico e jazz infantil, crianças de 
07 à 11 anos, o foco é na introdução da arte do ballet clássico seguindo 
uma metodologia programática de construção da escola russa. 
O processo é de base sistemática e gradual para o aprendizado. E para o 
Jazz, estudos de base de jazz dance , lírico e musical.

Terça no Centro: 
13h às 14h30 – 11 vagas – ballet para 8 a 11 anos de idade;
14h45 às 16h15 – 13 vagas – ballet para 12 a 14 anos de idade;
16h30 às 18h – 13 vagas – ballet para 15 a 18 anos de idade.

Quarta no Centro: 
9h às 10h30 – 12 vagas – ballet para 8 a 11 anos de idade;
10h45 às 11h45 – 15 vagas – baby jazz para 4 a 6 anos de idade;
13h às 14h30 – 12 vagas – ballet para 8 a 11 anos de idade.

Quinta no Centro: 
13h às 14h – 11 vagas – baby jazz para 4 a 6 anos de idade;
14h15 às 15h15 – 12 vagas – jazz para 7 a 11 anos de idade;
15h30 às 16h30 – 12 vagas – baby jazz para 4 a 6 anos de idade;
16h45 às 17h45 – 12 vagas - jazz para 7 a 11 anos de idade.

Sexta na Vila João XXIII: 
13h45 às 15h15 – 15 vagas – ballet para 8 a 11 anos de idade;
15h30 às 16h30 – 10 vagas – baby jazz para 4 a 6 anos de idade;
18h às 19h – 15 vagas – jazz para 7 a 11 anos de idade.



  

Oficinas Culturais Municipais
Ballet Clássico

A partir de 5 anos.

A oficina de dança - Ballet Clássico, será ministrada a partir de 
programas pré-estabelecidos pela Escola de Ballet Royal 
Academy of Dance de Londres, a RAD, que tem como objetivo 
ensinar a todos os alunos de diferentes faixas etárias a base do 
ballet, podendo sofrer adaptações conforme o púbico alvo. 
Sendo divididas em faixa etárias conforme o desenvolvimento 
motor e cognitivo de cada criança, as aulas de Ballet trabalham 
fundamentalmente a disciplina, a postura e a consciência 
corporal. A associação entre movimentos físicos e música 
desenvolvem na criança e no adulto o ritmo, contribuindo para 
desenvolver a memória e a consciência sensorial.

Segunda no Centro: 
10h às 11h – 15 vagas – para 5 a 7 anos de idade;
11h15 às 12h15 – 15 vagas – para 8 a 10 anos de idade;
13h30 às 14h30 – 15 vagas – para 5 a 7 anos de idade;
14h45 às 15h45 – 15 vagas – para 8 a 10 anos de idade;
16 h às 17h – 15 vagas – para 9 a 11 anos de idade;
17h15 às 18h15 – 15 vagas – para 12 a 16 anos de idade.



  

Oficinas Culturais Municipais
Flauta Doce e Trompete

A partir de 7 anos.

O Cidadão terá a oportunidade de desenvolver o trabalho 
musical baseado em uma metodologia funcional, ou seja, que 
possa atender de maneira customizada o aluno a fim de que as 
vivências musicais tornem se agradáveis onde o aprendiz será o 
foco principal do ensino.

Segunda no Centro: 
8h30 às 9h30 – 8 vagas – flauta doce para 7 anos de idade;
9h45 às 10h45 – 8 vagas – flauta doce para 7 anos de idade;
11h às 12h – 5 vagas – trompete para 8 anos de idade;
14h às 15h – 8 vagas – flauta doce para 7 anos de idade;
15h15 às 16h15 – 8 vagas – flauta doce para 7 anos de idade;
17h às 18h – 5 vagas – trompete para 8 anos de idade;



  

Oficinas Culturais Municipais
Violão

A partir de 10 anos.

Tem por finalidade despertar no aluno o gosto pelo instrumento 
e explanar sobre os benefícios que a educação musical pode 
trazer à vida do indivíduo, pois a criatividade, atenção, 
socialização, memorização e desenvolvimento cognitivo estão
associados desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade 
como elementos fundamentais no desenvolvimento do ser.

Terça no Centro: 
9h45 às 10h45 – 5 vagas;
16h às 17h – 5 vagas;
17h15 às 18h15 – 5 vagas;

Quarta no Centro: 
8h30 às 9h30 – 5 vagas;
9h45 às 10h45 – 5 vagas;

Quinta na Vila João XXIII: 
8h30 às 9h30 – 5 vagas;
13h30 às 14h30 - 5 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Violino

A partir de 7 anos.

O Projeto Prática de Violino surgiu da necessidade de oferecer à 
população interessada, da Cidade de Vinhedo, a oportunidade 
do aprendizado destes instrumentos de cordas clássico, para 
crianças a partir de 07 anos, jovens e adultos, proporcionando 
uma atividade que vá além do currículo e do âmbito de escola, 
pois é certo que a música faz parte do dia-a-dia das pessoas, 
independente de sua classe social.
Os cursos compreendem estudos e, mais especificamente, o 
preparo da performance de cada aluno, exercendo assim papel 
fundamental para a formação do músico.

Segunda no Centro
9h30 às 11h30 – 4 vagas;
14h às 16h – 4 vagas;
16h15 às 18h15 às 4 vagas;

Quinta no Centro: 
8h30 às 10h30 – 5 vagas;
10h45 às 12h45 – 8 vagas;
14h às 16h – 3 vagas;
16h15 às 18h15 – 4 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Iniciação à Arte Dramática

A partir de 12 anos.

Iniciação à Arte Dramática – Oficina oferece uma introdução do
sistema de atuação desenvolvido por Stanislavski para atores e 
não atores. Trabalhando os 10 métodos mais conhecidos no seu 
sistema, através de jogos teatrais e experimentos cênicos 
ofertando o conhecimento para a preparação do ator que 
poderá utilizar dessas ferramentas em todas as áreas de atuação 
como, teatro, cinema, TV, audiovisual e performance.

Segunda no Centro:
13h30 às 15h – 15 vagas – a partir de 12 anos de idade;
15h15 às 16h45 – 15 vagas – a partir de 12 anos de idade;

Terça na Vila João XXIII: 
9h às 10h30 – 15 vagas – a partir de 12 anos de idade;
15h15 às 16h45 – 15 vagas – a partir de 12 anos de idade.



  

Oficinas Culturais Municipais
Idoso Cidadão – Artesanato 
(patchwork e suas variações)

A partir de 60 anos.

A Oficina poderá ajudar o idoso a criar alternativas para buscar 
através da arte o auto conhecimento, o fortalecimento da auto 
estima, através de estratégias e materiais diversos. Durante os 
encontros buscarei estimular a criatividade do idoso, a
valorização pessoal, ajudando o indivíduo a expressar seus 
sentimentos de forma não-verbal, ou seja, através da linguagem 
artística. Com isso os idosos conseguirão manter ativos os 
núcleos de vitalidade, comunicação e cooperação.

Quarta no Centro:
8h30 às 10h – 6 vagas;
10h15 às 11h45 – 7 vagas;
13h às 14h30 – 10 vagas;
14h45 às 16h15 – 6 vagas;
16h30 às 18h – 10 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Costura Criatriva

A partir de 18 anos.

No Projeto “Costura Criativa” serão desenvolvidas atividades 
que visam proporcionar às alunas a oportunidade do primeiro 
contato com o universo artesanal e costura.
Vem para oferecer os principais conhecimentos sobre técnicas 
de costura; desenvolver a criatividade das alunas na criação de 
peças próprias de maneira simples, divertida e prática; 
compartilhar ferramentas de acesso à arte, cultura, e geração de 
trabalho e renda; e estimular a sociabilidade, a concentração e a 
autoestima.

Segunda no Centro:
15h15 às 17h15 – 8 vagas;
17h30 às 19h30 – 8 vagas;

Terça no Centro:
10h45 às 12h45 – 10 vagas – nível básico;

Sexta no Centro:
8h30 às 10h30 – 5 vagas - nível básico;

Sexta na Vila João XXIII:
13h às 15h – 4 vagas – nível intermediário;
15h15 às 17h15 – 5 vagas – nível intermediário;
17h30 às 19h30 – 3 vagas – nível básico.



  

Oficinas Culturais Municipais
Contação de Histórias

A partir de 18 anos.

Oficina onde vamos desenvolver e aprofundas as técnicas de 
narração de histórias orais e literárias por meio da mediação de 
leitura e da contação de histórias. Também iremos entender as 
diferenças entre essas duas técnicas e quando e como utilizá-las. 
Ao final do curso cada participante terá uma contação de 
histórias desenvolvida;.

Quarta no Centro:
15h às 16h30 – 13 vagas;
16h45 às 18h15 – 15 vagas.



  

Oficinas Culturais Municipais
Teatro – Clown e Improvisação

A partir de 7 anos.

A oficina de clown possibilita aos alunos Interação com 
conceitos sociais, históricos e humanos desenvolvendo a 
aprendizagem de maneira espontânea e prazerosa, permeando 
o estímulo e uso da criatividade, por meio de dinâmicas 
enriquecedoras e envolventes isentas de coerção, trazendo à 
tona a criança que há dentro de cada um. 
A arte da palhaçaria, o dom de fazer rir, a ingenuidade, 
espontaneidade e a sinceridade são pontos fortemente 
trabalhados durante a oficina. Tirando do aluno o esteriótipo
Imposto pela sociedade a respeito da arte da palhaçaria, 
fazendo-o enxergar essa vertente como uma preciosidade 
passada de geração em geração. Muito além do
“fazer palhaçada”, a oficina visa ressaltar valores humanos e 
sentimentos por vezes esquecidos que são, por sua vez, tão 
valiosos.
A improvisação, assim como o teatro, traz consigo os jogos 
teatrais das salas de aulas para palcos, praças e onde mais 
quisermos. Um exercício de criatividade, raciocínio e 
espontaneidade.

Terça no centro:
8h30 às 10h – 15 vagas – para 7 a 12 anos de idade;
18h15 às 19h45 – 9 vagas – a partir de 18 anos de idade.

Quinta no centro:
15h30 às 17h – 15 vagas – para 7 a 12 anos de idade;
18h15 às 19h45 – 15 vagas – para 13 a 17 anos de idade.
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