Oficina de Costura
para meninos e meninas
Atividade extracurricular para alunos do 1º ao 4º ano
A Oficina de Costura é uma forma divertida de melhorar a concentração, a
coordenação motora, o raciocínio lógico, a socialização e a criatividade. É
um espaço onde as crianças experimentarão as técnicas básicas da costura
a mão. Elas terão contato com diversos tecidos, linhas e agulhas, além de
botões, fitas, elásticos, barbantes e lãs. Outros materiais como canetas e
pequenos objetos poderão ser usados no acabamento das peças,
costurados ou colados. Elas serão estimuladas a criarem seus próprios
trabalhos fazendo desenhos e moldes; escolher tecidos e linhas; e
caprichar nos acabamentos. Sempre com o
apoio técnico da professora.

Objetivo
Melhorar a concentração, a coordenação motora, o raciocínio lógico, a criatividade,
e desenvolver a autonomia e a socialização.

Informações Gerais
 Turmas: as turmas serão formadas conforme o número de interessados .
 Dias e horários: quartas ou quintas-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

