ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION
Sion Mais : Oficinas de Desenho e Pintura – Fundamental II e Ensino Médio
A nossa Escola proporcionará aos alunos Oficinas, fora do seu horário de aulas, que serão ministradas
pela professora de Arte Leila Bonini de Carvalho, com o objetivo de estimular a criatividade, através de
exercícios práticos de desenho e pintura, valorização dos recursos de representação do aluno, o estímulo à
coordenação motora, estudo de cores, integração e vivência em grupo e introdução à História da Arte, por
meio de várias técnicas e dinâmicas.
Curso

Dia da
Semana/Horário

Oficina de
Desenho

Segundas-feiras,
das 15h30 às
16h30

Oficina de
Pintura

Segundas-feiras,
das 16h30 às
17h30

Série
destinada
6º ano do
Fundamental
II à 3ª série do
Ensino Médio
6º ano do
Fundamental
II à 3ª série do
Ensino Médio

Local

Número de alunos
por curso

Sala 15

15

Sala 15

15

Valor da matrícula: R$ 40,00 (quarenta reais) Mensalidade: R$60,00 (sessenta reais) um curso e
R$ 110,00 (cento e dez reais) os dois cursos.
As inscrições deverão ser feitas na Tesouraria da escola. Início dos cursos em 19 de fevereiro. Se
todas as vagas para os cursos forem preenchidas, faremos uma lista de espera e seguiremos a ordem para
as novas matrículas.
Segue relação dos materiais que serão utilizados em cada curso (o aluno deverá trazer na 1ª aula).
Oficina de Desenho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Bloco de canson A3
Lápis 2B, 4B e 6B
Borracha branca macia
Caixa de carvão vegetal
Pasta com elástico tamanho A3 para
transporte do material
Caixa de lápis de cor aquarelável 12
ou 24 cores
Caixa de giz de cera 12 ou 24 cores
Régua de 30 cm
1 esfuminho médio
03 folhas de canson pintura
gramatura 300 tamanho A3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de Pintura
3 Telas para pintura 40 x 50 cm
Tinta a óleo (branca, preta, azul, vermelha,
amarela, verde, marrom e laranja)
Pincéis 815, nos 02, 04, 08, 10 e 12
Paleta de pintura
Avental de pintura ou camiseta larga
Pasta com elástico tamanho A4 para transporte
do material (6mm de altura)
Óleo de linhaça
Uma flanela
1 pote plástico para limpeza do material
1 lápis grafite preto

Atenciosamente, Equipe Pedagógica
Fevereiro/2018

