ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO
INSCRIÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO DAS ARTES E OFÍCIOS
A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do
Mar - IDM, dentro do seu Programa de Formação Básica abre inscrições para
preenchimento de vagas para o Circuito das Artes e Ofícios.
Da proposta
O Circuito das Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho reforça o modelo de
workshops gratuitos se propondo a desenvolver experiências artísticas em diversas
técnicas e expressões, nas linguagens voltadas para as artes visuais, conservação e
restauro e artesanato. Tem duração que varia de acordo com a proposta,
proporcionando ao aluno aprendiz, conhecimento inicial do domínio de uma
técnica, aplicando conteúdos teóricos e práticos, com ênfase na criatividade e na
expressão individual.
Do roteiro do circuito
Encontro com artistas de grande expressão na cidade e atuação na técnica que
estará ensinando a desenvolver. A cada edição, os artistas envolvidos no projeto
terão seus trabalhos expostos na Escola, durante o período do circuito,
disponibilizadas para visitação.
Do objetivo
Promover experiências artísticas.
Do público alvo
Pessoas a partir de 16 anos que pretendem se desenvolver numa técnica artística
– de forma expressiva e criativa – mesmo sem ter nenhuma experiência
anterior ou procuram uma atividade artística que o atraia e se sinta motivado a
desenvolver.
Das vagas: 10 alunos por workshop
Das inscrições: Por ordem de chegada, até compor o número de vagas, no período de
02, 03, 04 a 05 de julho. Presenciais e gratuitas, realizadas na Escola de Artes e Ofícios
Thomaz Pompeu Sobrinho, no horário de Das 8h30 às 11h30 e 14h às 16:30h.
Documentação para realização da inscrição: formulário padrão de inscrição preenchido
(disponível na EAOTPS) e cópia da identidade.
Dos benefícios
Serão disponibilizados para os alunos, lanche e todo o material didático necessário
para o desenvolvimento das atividades do workshop.

CIRCUITO DAS ARTES E OFÍCIOS
PROGRAMAÇÃO

WORKSHOP
Área: Conservação e Restauro
Período de realização: 10, 11 e 12 de julho
Técnica: Higienização e conservação em telas
Artista: ANTÔNIO VIEIRA
Horário: Das 14h às 17h20.
Vagas: 10 pessoas

WORKSHOP
Área: Artesanato
Período de realização: 09, 10 e 11 de julho
Técnica: Bordado
Artista: IARA REIS
Horário: Das 14h às 17h20.
Vagas: 10 pessoas

WORKSHOP
Área: Artes Visuais/ Desenho
Período de realização: 11 e 12 de julho
Técnica: Desenho e caricatura
Artista: VALBER BENEVIDES
Horário: Das 14h às 17h20.
Vagas: 10 pessoas
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