Oficina de Arte – Ateliê Livre
Atividade extracurricular para alunos do 1º ao 4º ano
A Oficina de Arte funciona como um Ateliê Livre. Nesta oficina as propostas e projetos são feitos
pelos próprios alunos e não pelo professor. As crianças têm autonomia para escolherem os
materiais e as técnicas que serão usadas em seus trabalhos, e durante o processo elas trocam
experiências, colaboram com os trabalhos dos colegas, fazem comparações e dão sugestões,
desenvolvendo trabalhos artísticos pessoais. Concluídos, os trabalhos são discutidos entre as
crianças e o professor.
A reciclagem de materiais também é incentivada. As crianças separam e trazem para as aulas
diversos materiais que contribuem para as criações.
Os materiais disponibilizados pelo professor podem ser usados à vontade, porém, será evitado o desperdício. De
tempos em tempos serão apresentados novos materiais para que aos poucos eles se familiarizem com as diversas
possibilidades. O professor observa os alunos durante todas as atividades fazendo intervenções quando necessário,
para dar apoio técnico, para conhecer mais o processo de cada um, para indicar caminhos, ajudar no
desenvolvimento das propostas e projetos e debater sobre as ideias.
Objetivo
Desenvolver o processo criador, a concentração, a autonomia e a socialização.
Informações Gerais
 Turmas: as turmas serão formadas conforme o número de interessados.
 Dias e horários: segundas-feiras das 18h15 às 19h15.
 Aulas: 1 hora de duração, uma vez por semana.
 Valor Semestral: R$720,00 (4 x R$180,00).
Já incluso o valor do material. O acerto será feito diretamente com a
professora.
 Aula experimental: o aluno poderá fazer uma aula experimental
gratuita com agendamento antecipado.
 Reciclagem: os alunos serão incentivados a trazerem de casa materiais
recicláveis que possam ser utilizados em seus trabalhos.
Inscrições ou mais esclarecimentos entre em contato com Valéria
 Tels.: (11) 4243-3120 ou whatsapp 96300-6031
 valeria@valerialotufo.com.br
 Facebook “Ateliê Valéria Lotufo”

Sobre Valéria Lotufo
Formada em Artes Plásticas pela FAAP. Frequentou diversos ateliês de artistas plásticos. Participou de salões e mostras de
arte e trabalhou 12 anos como Editora de Arte. Paralelamente sempre fez pinturas, desenhos e esculturas. Editou e ilustrou
2 livros para crianças e adolescentes editados pela Mackron Books. Há mais de 10 anos dá aulas para crianças e adultos de
desenho, escultura em pedra e papel machê. Hoje, continua com as aulas de papel machê, artes e costura e também
desenvolve trabalhos em papel machê e faz pinturas em tela.
Trabalhos de alunos

