
 
 
 
 

DEC-006 / DIVISÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA / EMIA 

 
COMUNICADO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 

OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA 
 

A Secretaria Municipal de Cultura, FAZ SABER que durante o período de 02 de março a 06 de 
março de 2015, na sede da Escola Municipal de Iniciação Artística – EMIA, sediada à Rua 
Volkswagen, s/nº, Parque Lina e Paulo Raia, Casa 1, Jabaquara, estarão abertas as inscrições 
para as Oficinas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro no horário das  08h00 às 10h30 e 
das 13h30 às 16h00. Os interessados deverão comparecer nos dias e horários estipulados 
munidos de um documento original. 

 
Oficinas de Música 

 
 

� Nome da Oficina:  Violões e Companhia 
Professor: Marcus Felix 
Faixa Etária: 10 a 14 anos  
Nº Vagas:  8 
Público Alvo: alunos, ex-alunos, e comunidade que tenham conhecimentos básicos de 
violão  
Horário: 4ªfeira das 15h30 às 17h30  
Duração: anual 
Início: 11 de março de 2015 
Release:  Prática de violão em grupo para quem está cursando o instrumento ou que já 
tenha conhecimento (notas e acordes) estimulando a criação coletiva de arranjos através 
de melodias e acompanhamentos 

 
� Nome da Oficina:  Orquestra de Violões e Cavaquinho 

Professores: Rosana Bergamasco e Paulo da Rosa 
Faixa Etária: Até 15 anos 
Nº Vagas: 3 de Violão e 3 Cavaquinho 
Público Alvo: Alunos, ex-alunos e comunidade que tenham instrumento e noções de 
acordes e cifras 
Horário: 5ªfeira das 15h20 às 17h20 
Duração: Anual 
Início: 12 de Março de 2015 
Release: A Orquestra de Violões e Cavaquinho está aberta aos interessados que queiram 
se divertir tocando, cantando e explorando coletivamente as inúmeras possibilidades 
desses instrumentos.  



 
 
 
 
 

� Nome da Oficina:  Da Sucata ao Som, do Som à Música  
Professor: Wilson Dias  
Faixa Etária: 10 a 15 anos  
Nº Vagas:  15 
Público Alvo: Interessados em geral 
Horário: sábados das 8h30 às 11h00 
Duração: anual 
Início: 14 de março de 2015 
Release: Prática em grupo utilizando material reciclado.  Um trabalho em que 
instrumentos musicais, músicas e histórias, são inventadas e reinventadas pelas crianças a 
partir de suas experiências pessoais e com o material disponível (sucata). Uma prática 
criativa, colaborativa e de parceria que inclui jogos e brincadeiras com objetivos 
específicos musicais.  

 
� Nome da Oficina:  Grupo de Percussão da EMIA 

Professor:  Nado Garcia 
Faixa Etária: 10 a 14 anos  
Nº Vagas:  10 
Público Alvo:  Alunos da EMIA, ex alunos e comunidade que tenham conhecimentos 
básicos de leitura rítmica e de melodias simples, não é preciso conhecer percussão. 
Horário:  4ªf das 15h15 às 16h45 
Duração: anual 
Início: 11 de março de 2015 
Release: A oficina abordará alguns elementos técnicos relativos a percussão como 
técnica de baquetas e de mãos, execução de peças escritas para essa formação seja 
com instrumentos ou percussão corporal.  

 
� Nome da Oficina:  Descobrindo A Voz 

Professora: May Kahtouni 
Faixa Etária: a partir de 18 anos 
Nº Vagas: 12 
Público Alvo: integrantes dos corais Emia, pais e comunidade.  
Horário: 3ª feira das 08h00 às 10h00 
Duração: anual 
Início: 10 de março de 2015 
Release: Saúde da Voz. Voz e corpo como instrumentos de ação e auto-conhecimento. 
Ítens essenciais em técnica vocal,de forma lúdica e acessível,através de dinâmicas e 
vivências práticas e teóricas. Iniciação ao trabalho de técnica vocal voltado para a voz 
cantada e abordagens genéricas para a voz falada. 

 
� Nome da Oficina:  A EMIA NAS ONDAS DO RADIO   

                              Descobrindo a voz e expressão no rádio 
Professora: May Kahtouni 
Público Alvo: pais e filhos da comunidade EMIA  
Faixa Etária: a partir de 7 anos  



Nº Vagas: 15 
Horário: 3ª feira das 10h00 às 12h00 
Duração: anual 
Início: 10 de março de 2015 
Release: Oficina de iniciação ao tema Voz,contendo os ítens essenciais em técnica e 
saúde vocal,aliada às experiências inseridas dentro da  linguagem radiofônica e seus 
gêneros mais importantes e representativos na história da  “era de ouro” e cantores do 
rádio. Descobrindo e experimentando a Voz como veículo de expressão e comunicação.  
Os encontros serão realizados na própria EMIA e posteriormente haverá, talvez, a 
possibilidade de realização de uma gravação e registro dos trabalhos em estúdio de 
rádio. 

� Nome da Oficina:  CORAL DAS MÃES 
Professores:  Maru Ohtani 
Faixa Etária:  acima de 20 anos 
Nº Vagas:  20 
Público Alvo:  Mães ou Avós de alunos e Comunidade 
Horário:  3ª feira das 10h00 às 12h00 
Duração:  Anual 
Início: 10 de março de 2015 
Release:  O Coral das Mães vem trabalhando durante anos com repertório temático 
buscando na música, no teatro e na dança a sua linguagem e expressão artística. 

 
� Nome da Oficina:  COREMIA 

Professora:  Maru Ohtani 
Faixa Etária:  de 13 a 17 anos 
Nº Vagas:  15 
Público Alvo:  Ex-alunos e Comunidade  
Horário:  4ª feira das 08h00 às 10h00 
Duração:  Anual 
Início: 11de março de 2015  
Release:  O Coremia é um coral que desenvolve um repertório com arranjos vocais 
sofisticados participando de muitos projetos da EMIA. É necessário ter experiência 
anterior em canto. No primeiro encontro o aluno passará por uma pequena audição. 

 
� Nome da Oficina:  COREMIA 

Professora:  Maru Ohtani 
Faixa Etária:  de 13 a 17 anos 
Nº Vagas:  15 
Público Alvo:  Ex-alunos e Comunidade 
Horário:  4ª feira das 15h00 às 17h00 
Duração:  Anual 
Início: 11 de março de 2015 
Release:  O Coremia é um coral que desenvolve um repertório com arranjos vocais 
sofisticados participando de muitos projetos da EMIA. É necessário ter experiência 
anterior em canto. No primeiro encontro o aluno passará por uma pequena audição. 

 
� Nome da Oficina:  ARCOLITO 

Professores:  Maru Ohtani  
Faixa Etária: 07 a 08 anos 
Nº Vagas:  5 



Público Alvo:  Alunos(as) da EMIA e comunidade 
Horário:  4ª feira das 11h00 às 11h45 
Duração:  Anual 
Início: 11 de março de 2015 
Release:  Cantar explorando as canções através da sua história, das possibilidades de 
trabalhar corporalmente, com jogos teatrais e brincadeiras. 

 
� Nome da Oficina:  ARCOLITO 

Professores:  Maru Ohtani e Karime  
Faixa Etária: 07 a 08 anos 
Nº Vagas:  11 
Público Alvo:  Alunos(as) da EMIA e comunidade 
Horário:  5ª feira das 16h30 às 17h20 
Duração:  Anual 
Início: 12 de março de 2015 
Release:  Cantar explorando as canções através da sua história, das possibilidades de trabalhar 
corporalmente, com jogos teatrais e brincadeiras. 

� Nome da Oficina: Viver Arte 
Professoras: Maria Silvia Monteiro e Maru Ohtani 
Faixa Etária: acima de 20 anos 
No. vagas: 20 
Público Alvo: mães de alunos e ex-alunos, adultos da comunidade  
Horário: 3f 16h30 às 18h30 
Início: 10 de março de 2015 
Release: A partir da sensibilização da escuta, do olhar, do movimento, estimular a 
expressão artística individual e coletiva de forma lúdica e prazerosa, abordando sonhos, 
desejos, propostas e temas de interesse do grupo. 

 
� Nome da Oficina: Orquestra da EMIA 

Profs: Geraldo Olivieri, Julio Maluf, Liliana Bertolini e Nado Garcia 
Faixa Etária: 9 a 16 anos 
Público Alvo: alunos e ex-alunos da Emia, comunidade que tenham conhecimento de 
leitura em seu instrumento:  
Violino,viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, transversal e pífaro, violão, percussão, 
piano, saxofone, clarinete, oboé, trompete, trombone e trompa 
Horário: sábados das 10 às 13h 
Duração: anual 
Início: 14 de março de 2015 
Os interessados deverão se inscrever na Secretaria de alunos e comparecer na data acima 
para iniciarem período de adaptação  
Release: A Orquestra EMIA tem desenvolvido sua proposta ao longo de vários anos 
buscando parcerias com corais, grupos e teatro e outros da Escola e fora dela, se 
apresentando com frequência em vários lugares da Cidade. Abrange repertório 
diversificado na música popular, clássica, brasileira e de outras nações além de criações e 
arranjos coletivos.  

 
 

Oficinas de Artes Visuais 
 

� Nome da Oficina: Artes Visuais 



Profª:  Simone Lima 
Faixa Etária: de 08 a 13 anos 
No de vagas: 15 
Público Alvo: Alunos – Ex-alunos e Comunidade 
Horário: 4ªf das 13h30 às 15h30 
Duração: anual 
Início: 11 de março de 2015 
Release: Proporcionar ao público iniciante experiências estéticas e artísticas na 
linguagem das artes visuais. Criar um espaço aberto para exploração, manipulação e 
criação com diferentes materiais e plataformas. Desenvolver pesquisa artística individual 
e coletiva. 

 
� Nome da Oficina: Viver Arte       

Professoras: Maria Silvia Monteiro e Maru Ohtani 
Faixa Etária: acima de 20 anos 
No. vagas: 20 
Público Alvo: mãe de alunos e ex-alunos, adulto da comunidade  
Horário: 3f 16h30 às 18h30 
Início: 10 de março de 2015 
Release: A partir da sensibilização da escuta, do olhar, do movimento, estimular a 
expressão artística individual e coletiva de forma lúdica e prazerosa, abordando sonhos, 
desejos, propostas e temas de interesse do grupo.  

   
� Nome da Oficina: Encontro de Criação e Experimentação       

Professora: Thelma Penteado 
Faixa Etária: 07 a10 anos 
No. vagas: 12 
Público Alvo: Alunos e Comunidade 
Horário: 5ªfeira das 15h00 às 17h00 
Início: 12 de março de 2015 
Release: A oficina propõe a inserção de atividades em Artes Visuais , através do 
desenvolvimento de várias técnicas pertencentes a linguagem. 
Tem como objetivo promover a criatividade, o olhar sensível para o que se vê, e realiza.  
 

 

Oficinas de Dança 
 

� Nome da Oficina:  Entre Linhas 
Professor:  Valeska Figueiredo 
Faixa Etária:  de 7 a 13 anos 
Nº Vagas:   15 
Público Alvo:  Alunos e Comunidade 
Horário:  5ª feira das 15h30 às 17h30 
Duração:   Anual 
Início:  12 de março de 2015 
Esta oficina de dança visa promover experiências artísticas através de estudos de 
princípios básicos de coordenação motora, de consciência corporal, expressão e presença 
cênica, espacialidade, temporalidade, qualidades de movimento, improvisação e 



composição. Com o intuito de integrar as diferentes idades e diversas experiências em 
arte que a turma tem, as aulas são desenvolvidas num processo lúdico que parte da 
observação dos próprios estados corporais e padrões de movimento, sem incitar 
qualquer tipo de julgamento, mas sim, se atentando para as necessidades e 
especificidades de cada corpo. Com base nisso, são propostas atividades, jogos e 
brincadeiras que conduzam à expansão e interação dos mesmos. Em síntese, a pesquisa 
criativa está pautada na percepção do próprio corpo, nas sensações que esta atenção 
gera e nas imagens criadas e recriadas a partir daí. 

 
� Nome da Oficina: Instalações Permeáveis 

Professor: Telmo Rocha 
Faixa Etária: 09 a 12 anos 
No de vagas: 20 
Público Alvo: Alunos, Comunidade  
Horário; 5ªf das 10h00 às 11h00 
Duração: Anual 
Início: 12 de março de 2015 
Release: Nesta Oficina iremos construir instalações e objetos que possibilitem a 
interatividade. Utilizando recursos das artes visuais e materiais recicláveis, além do 
processo de confecção, teremos sempre a vivência destes produtos com a dança e 
brincadeiras, explorando ao máximo as possibilidades da relação do corpo com os 
materiais. 

  
  

 
 

Oficinas de Teatro 
 

 
• Nome da Oficina "Brincando com as palavras" 

Professor: Chico Lu 
Faixa etária: a partir de 8 anos. 
No de vagas: 15 
Público alvo: alunos e comunidade. 
Horário: 5ªF das 15h30 às 17h30 
Duração: Semestral 
Início: 12 de março de 2015 
Release: Objetivos Gerais. 
Obter informações do mundo e desenvolver a competência leitora, a imaginação 
e a criatividade.Valorizar a leitura como fonte de informação, a literatura  e a  poesia,  
estimulando o desejo de novas leituras. 
Desenvolver o domínio da expressão oral e escrita. 
Expressão da linguagem: 
Desinibição- Vencer o medo de escrever, rebaixar a censura prévia, liberar a imaginação 
Fluência- Estimular a expressão, reforçar a relação com o ato de escrever, contaminação 
emotiva ficcional. 
Flexibilidade e Produção -   Confecção de jogos, palavras, memória, diversidade textual, 



ilustrar, livros, produzir textos sem determinações prévias valorativas,   extinguir padrões 
imitativos, poemas , contos, histórias, receitas etc etc   

 
• Nome da oficina: Improvisos e Cenas 

Professor: Paulo Farah André 
Faixa etária: a partir de 13 anos  
Público alvo: comunidade 
Nº Vagas: 15 
Horário: 3ªf das 17:30 – 19:00 
Duração: março à setembro 
Início: 10 de março de 2015 
Release: Nesta oficina faremos várias vivências a partir de elementos do teatro. No início 
da aula, trabalharemos com exercícios de consciência, sensibilização e expressão 
corporal. Em um segundo momento, montaremos pequenas cenas a partir de improvisos 
e jogos.  

 


