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DESENHO I – Iniciantes 8 a 12 anos 

A oficina de Desenho tem por objetivo a educação e a sensibilização do olhar 

da criança e adolescente. Nesta oficina o participante conhecerá materiais de 

desenho e algumas técnicas de pintura bem como técnicas específicas e 

correta utilização de materiais para o desenvolvimento de suas atividades. 

Como por exemplo, luz e sombra, planos na construção de desenhos, 

proporção, gêneros de desenho e pintura, entre outros. Nesta oficina também 

serão trabalhados conteúdos teóricos da história da arte com ênfase na Arte 

Paranaense. Serão apresentados alguns artistas, suas obras e processo 

criativo, que servirão como base para a produção individual.  

 

DESENHO II – 11 E 12 anos – necessário conhecimentos de desenho básico  

A oficina de Desenho II- Nesta oficina o aluno terá oportunidade de aprofundar 

e exercitar seus conhecimentos em técnicas de desenho e pintura, e correta 

utilização de materiais para o desenvolvimento de suas atividades. Também 

serão trabalhados conteúdos teóricos da história da arte com ênfase na Arte 

Paranaense. Serão apresentados alguns artistas, suas obras e processo 

criativo, que servirão como base para a produção individual. 

 

DESENHO DE FIGURA HUMANA E MODA - 15 a 17 anos 

A oficina tem por objetivo o conhecimento das técnicas do desenho, 

conhecimento do desenho da figura humana, exercícios para a estilização da 

figura humana, o exercício da observação e utilização dos materiais para o 

desenvolvimento dos desenhos de moda. Conhecer alguns aspectos da Arte 

Paranaense, artistas, obras, processo criativo dos artistas, aspecto teórico que 

embasará a produção individual no desenho da moda.  

 

DESENHO INTERMEDIÁRIO - 13 a 17 anos - necessário conhecimentos de 

desenho básico 

A oficina tem por objetivo ampliar o conhecimento da técnica do desenho, a 

ampliação do exercício da observação e exercícios com técnicas específicas 

de utilização dos materiais para o desenvolvimento dos desenhos. Conhecer 

alguns aspectos da Arte Paranaense, artistas, obras, processo criativo dos 

artistas, aspecto teórico que embasará a produção individual no desenho. 

 



DESENHO E EXPERIMENTAÇÕES - 13 a 15 anos 

A oficina tem por objetivo conhecer a técnica do desenho, a aprendizagem e o 
exercício da observação, utilização dos materiais para o desenvolvimento dos 
desenhos, experimentações para o desenvolvimento do processo de criação. 
Conhecer alguns aspectos da Arte Paranaense, artistas, obras, processo 
criativo dos artistas, aspecto teórico que proporcionará o conhecimento do 
desenho. 

 

TEATRO – 08 a 12 anos / 08 a 13 anos / 13 a 17 anos 

A oficina de Teatro oferece a oportunidade de vivenciar atividades cênicas 
através de exercícios de improvisação e consciência corporal, estimulando 
também a autonomia pela prática de jogos teatrais conectados com a realidade 
social. Nesta oficina o participante entrará em contato com técnicas teatrais e 
diferentes recursos cênicos que poderão estimular a imaginação e a 
autoconfiança com o intuito de vencer os desafios que o palco apresenta. 
A possibilidade de participar de atividades relacionadas à prática teatral 
agregadas a outras áreas - como a literatura, a música, a dança e as artes 
visuais - servirão de suporte ou complemento para uma maior integração e 
uma percepção do conhecimento como algo não fragmentado. 
 

ARTES VISUAIS – 08 a 12 anos 

O ensino de Arte permite ao aluno desenvolver por meio de múltiplas 
linguagens (desenho, pintura, modelagem, colagem), aspectos como a 
sensibilidade, a percepção, a expressividade, a espontaneidade, a consciência 
de si, do outro e das diversas culturas, colaborando desta forma para o seu 
desenvolvimento expressivo e criativo. 
 

ARTES VISUAIS E MODELAGEM – 08 a 12 anos 

O ensino das Artes Visuais juntamente com a tridimensionalidade da 
modelagem em argila, permitem ao aluno desenvolver por meio destas 
múltiplas linguagens (desenho, pintura, modelagem, colagem, gravura), 
aspectos como a sensibilidade, a percepção, a expressividade, a 
espontaneidade, a consciência de si, do outro e das diversas culturas, 
colaborando desta forma para o seu desenvolvimento expressivo e criativo. 
 

ARTE URBANA/SKATE – 08 a 15 anos 

A Oficina de Arte Urbana/Skate busca analisar, compreender e vivenciar as 
relações entre estas linguagens urbanas com atividades artísticas práticas 
abrangendo o desenho, grafite, stencil e dinâmicas ligadas à cultura do skate. 
 

FOTOGRAFIA - 10 a 15 anos / 13 a 17 anos 

A oficina de Fotografia busca de forma lúdica melhorar a percepção visual de 
cada aluno, unindo referências fotográficas e conceitos básicos de luz, sombra 



e composição, visando uma fotografia mais harmônica e atraente aos olhos do 
espectador. 
 

EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS - 12 a 17 anos 

O contato com Experiências Artísticas Culturais, possibilitam ao ser humano 
desenvolver um olhar sensível e proporcionam diversas maneiras de 
compreender e representar o mundo. 
Nesta oficina os jovens, a partir da interação de visitas guiadas a museus, 
galerias, exposições e espaços culturais, produzirão através de atividades 
práticas as vivencias adquiridas, utilizando diferentes técnicas e materiais. 
 

 


