
P R O J E T O  O F I C I N A S  C U L T U R A I S
E D I T A L  D E  D I V U L G A Ç Ã O  
V A G A S  R E M A N E S C E N T E S

N °  0 2 / F M C B / 2 0 2 0

A  FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA  DE  BOMBINHAS,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
09.362.501/0001-92, com sede na Rua Baleia Jubarte, 328, José Amândio, Bombinhas – SC torna
público,  através  do  presente  edital  que  estão  abertas,  entre  09  a  31  de  março  de  2020,  as
inscrições para participação no Projeto Oficinas Culturais, que acontece entre março e novembro,
conforme as disposições previstas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital visa regulamentar as inscrições e divulgar as vagas remanescentes do
Projeto Oficinas Culturais disponíveis para o ano de 2020.

1.2. O projeto “Oficinas Culturais” tem por objetivo proporcionar acesso às práticas artísticas e
culturais para moradores de Bombinhas, através de oficinas regulares e semanais.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1.As inscrições deverão ser realizadas, pessoalmente, pelos interessados, ou responsável legal,
nos seguintes locais:

2.1.1.Casa de Cultura “Piana do Crivo”, localizada na Rua Primavera, 28,  Morrinhos, no
horário das 08h30 às 18h30.

2.1.2.Casa de Cultura Dona Tila, localizada na Rua Parati, 203 Centro, no horário das
08h30 às 17h30.

2.1.3.Inscrições serão realizadas de 09 a 31 de março de 2020 ou até o encerramento as
vagas de cada turma (exceto fins de semana, feriados e ponto facultativo).

2.2.  As vagas são limitadas e estão descritas no anexo I, separadas por oficinas, local, dias de
semana e nível. 



3. DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. O interessado deverá apresentar no ato da inscrição a seguinte documentação (não é ne-
cessário levar fotocópia, somente apresentar o documento original no ato da inscrição):

3.1.1.   Cadastro de Pessoa Física (CPF);

3.1.2.  Documento de Identificação com foto emitido por órgãos de identificação dos Es-
tados, Distrito Federal e Territórios, com validade em todo o território nacional;

3.1.3.  Comprovante de residência atualizado (água,  luz,  telefone,  fatura de cartão de
crédito, contrato de aluguel, declaração do proprietário do imóvel, sendo estes últi-
mos reconhecidos em cartório);

3.1.4.  Certidão de Nascimento, quando o aluno for menor de 18 anos de idade e até o ato
da inscrição não tenha CPF ou RG;

3.1.5.  Carteira de Identidade do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos de
idade;

3.2.  A matrícula somente será realizada com apresentação de todos os documentos exigidos,
sendo que a FMCB não reservará vagas para alunos que não apresentarem todos os docu-
mentos no ato da matrícula.

3.3.  Alunos que já possuem cadastro na Fundação Municipal de Cultura deverão atualizar os
dados e concluir sua inscrição nas oficinas interessadas no ano de 2020.

3.4.  Não serão aceitas inscrições via telefone. 

4. DAS OFICINAS E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO

4.1.  As oficinas disponíveis no ano de 2020, baseada em pesquisa e na vontade da comunidade
e participantes/alunos, são: balé baby class, balé juvenil, balé adulto, dança contemporâ-
nea, guitarra iniciante, Libras para Coral infantojuvenil, Libras básico, Libras intermediá-
rio, musicalização infantil com ênfase em flauta doce, percussão iniciante,  teatro juvenil,
violão juvenil iniciante, violão adulto iniciante, violão adulto intermediário, violino juvenil
e violino adulto. 

4.2. Além das  oficinas,  estão  disponíveis  as  aulas  preparatórias  para  inclusão  na  BANDA
FILARMÔNICA  DE  BOMBINHAS  que  são:  trompete,  clarinete,  trombone  de  vara,
bombardino,  tuba,  violino,  violoncelo,  baixo  elétrico,  guitarra,  contrabaixo  acústico,
percussão e Glokenspiel .



4.3. As oficinas acontecerão dentro do território municipal em locais, datas e horários especifi-
cados na descrição detalhada no anexo I. 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Cada interessado poderá se inscrever em até 03 (três) oficinas, sendo que de instrumentos
musicais serão no máximo 02 (duas) oficinas.

5.2. As oficinas de canto coral infantojuvenil, libras para coral, violino, violoncelo, instrumen-
tos de sopro e percussão cujo objetivo é a formação dos grupos Coral Infantojuvenil “EN-
CANTO”, grupo de Percussão “A COR DO SOM”, coral de libras infantojuvenil  “MÃOS
QUE CANTAM” e da “BANDA FILARMÔNICA DE BOMBINHAS”, não se aplicam ao item
5.1.

5.3. No ato da matrícula o aluno compromete-se a participar das aulas durante todo o período
da oficina, estando ciente de que o limite de faltas sem justificativa é de 3 (três) faltas e
caso exceda esse limite, perderá sua vaga.

5.4. A participação nas Oficinas Culturais será gratuita, cabendo aos alunos apenas a aquisição
de material quando solicitado, bem como os instrumentos musicais das oficinas que não
são fornecidas pela Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas.

5.5. As demais regras para participação nas oficinas são estabelecidas pela Instrução Normati-
va 001/2018 a qual encontram-se publicadas nas Casas de Cultura Piana do Crivo e Dona
Tila, no blog institucional  www.culturabombinhas.com.br e www.bombinhas.sc.gov.br, à
disposição dos interessados.

5.6. As eventuais dúvidas referentes ao presente edital  poderão ser esclarecidas na sede da
Fundação Municipal de Cultura, ou via e-mail: editaisculturais@bombinhas.sc.gov.br.

5.7. As aulas das oficinas iniciam no primeiro dia de aula posterior à matrícula e finalizam dia
30 de novembro de 2020.

5.8. A FMCB se reserva ao direito de cancelar ou remanejar a turma onde não seja alcançado
um número mínimo de alunos inscritos conforme o limite das vagas de cada oficina.

5.9. O transporte para as aulas a que o aluno se inscrever, assim como o lanche para consumo
do aluno, é por conta do interessado e/ou de seu responsável, sendo que a FMCB não se
responsabilizará pelo transporte e alimentação dos alunos.
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. A inscrição do aluno implica a plena aceitação das normas e condições fixadas por este
edital, qual pode ser objeto de aditivos e informações complementares no período de sua
vigência, mediante ampla divulgação. 

6.2. Casos omissos serão avaliados e deliberados por decisão exclusiva da Fundação Municipal
de Cultura de Bombinhas.

Bombinhas, 09 de março de 2020.

NIVEA MARIA DA SILVA BüCKER

Presidente 



ANEXO I: Oficinas Disponíveis

1. AULAS PARA INGRESSO NA BANDA MUNICIPAL

A oficina tem o objetivo principal propiciar conhecimento de técnicas, ritmos e leitura
musical,  assim como a prática em instrumentos de sopro (bocais  e palhetas),  cordas e
percussão, para alunos a partir de 10 anos de idade, conforme demanda de instrumento,
com objetivo de compor a BANDA FILARMÔNICA DE BOMBINHAS.

Material  necessário:  Pasta  catálogo preta  com 50 folhas  plásticas,  lápis,  borracha,  e  o
instrumento caso não haja disponibilidade do mesmo para empréstimo na Fundação de
Cultura.

Número de vagas por instrumento: 

PALHETAS:    clarinete – 3
   

BOCAIS: trompete – 7
              trombone de vara - 3

bombardino – 4
 tuba –  4

PERCUSSÃO: Glokenspiel – 2 

CORDAS: baixo elétrico- 3      (necessário ter conhecimento do instrumento)

contrabaixo acústico – 5 

guitarra – 1              (necessário ter conhecimento do instrumento)

violino  - 25

violoncelo – 12

• BOMBAS: EEB Maria Rita Flor

T1 – segunda-feira 19 h às 21 h – Ensaio geral (TODOS OS PARTICIPANTES)
T2 – terça-feira 19:30 – bocais e cordas
T3 – quinta-feira19:30 – palhetas, percussão e teclas

2. BALÉ BABY CLASS  (1 aula semanal de 45 minutos )



A oficina tem o objetivo principal propiciar conhecimento e experiência da arte do balé
clássico para crianças de  4 anos completos até o dia de início da oficina,  até 6 anos,
desenvolvendo as questões técnicas e artísticas. 

Material necessário: garrafinha de água e roupas adequadas descritas abaixo

MENINAS: sapatilha meia ponta, colant, meia calça e saia. Os cabelos com coque.

MENINOS: sapatilha meia ponta, macacão ou legging com regata.

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo 

T3 – terça-feira 15 h – 6 vagas
T5 – quinta-feira 15 h  - 5 vagas

3. BALÉ JUVENIL (2 aulas semanais de 1 hora)

A oficina tem o objetivo principal propiciar conhecimento e experiência da arte do balé
clássico para jovens de  13 anos completos até o dia de início da oficina,  até 17 anos,
desenvolvendo as questões técnicas e artísticas. 

Material necessário: garrafinha de água e roupas adequadas descritas abaixo

MENINAS: sapatilha meia ponta, colant, meia calça e saia. Os cabelos com coque.

MENINOS: sapatilha meia ponta, macacão ou legging com regata.     

• CENTRO: Casa de Cultura Dona Tila

T1 – quarta-feira e sexta-feira 18 h – 12 vagas

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo 

T2 – terça-feira e quinta-feira 19 h  - 12 vagas

4. BALÉ ADULTO   (2 aulas semanais de 1 hora)

A oficina tem o objetivo principal propiciar conhecimento e experiência da arte do balé



clássico para adultos a partir de 18 anos sem limite de idade, desenvolvendo as questões
técnicas e artísticas.

Material necessário: garrafinha de água e roupas adequadas descritas abaixo

MENINAS: sapatilha meia ponta, colant, meia calça e saia. Os cabelos com coque.

MENINOS: sapatilha meia ponta, macacão ou legging com regata.

• CENTRO: Casa de Cultura Dona Tila

T1 – quarta-feira e sexta-feira 20 h – 1 vaga

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo 

T2 – terça-feira e quinta-feira 20 h – 8 vagas

5. DANÇA CONTEMPORÂNEA  (2 aulas semanais de 1 hora)

A  oficina  tem  o  objetivo  principal  propiciar  conhecimento  e  experiência  da  dança
contemporânea para alunos a partir de 12 anos, desenvolvendo as questões técnicas e
artísticas. 

Material necessário: garrafinha de água

MENINAS: sapatilha meia ponta, colant, meia calça e saia. Os cabelos com coque.

MENINOS: sapatilha meia ponta, macacão ou legging com regata.

• CENTRO: Casa de Cultura Dona Tila

T1 –quarta-feira e sexta-feira 19 h – 14 vagas

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo 

T2 – terça-feira e quinta-feira 18 h – 5 vagas

6. GUITARRA INICIANTE (1 aula semanal de 1 hora)

A proposta da Oficina é proporcionar o conhecimento do instrumento e noções básicas de
música e teoria musical para crianças a partir de 8 anos e adultos sem limite de idade.



Material necessário: guitarra, cubo, pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, caderno
e caneta/lápis.

 CENTRO: Casa de Cultura Dona Tila

T1 – segunda-feira 17 h – 4 vagas

7. LIBRAS BÁSICO  JUVENIL/ADULTO (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da oficina é proporcionar a iniciação à Linguagem Brasileira de Sinais, buscando
contribuir com a inclusão e o desenvolvimento social de adolescentes a partir de 13 anos e
adultos sem limite de idade, sejam eles deficientes auditivos ou ouvintes. 

Material necessário: Garrafinha de água, caderno, caneta.

• CANTO GRANDE: EBM Edith Willecke

T1 – terça-feira 19h – 6 vagas

8. LIBRAS INTERMEDIÁRIO JUVENIL/ADULTO (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da oficina é proporcionar o estudo à Linguagem Brasileira de Sinais, num nível
mais  elevado,  buscando  contribuir  com  a  inclusão  e  o  desenvolvimento  social  de
adolescentes a partir de 13 anos e adultos, sejam eles deficientes auditivos ou ouvintes,
que já tenham conhecimento básico. 

Material necessário: Garrafinha de água, caderno, caneta.

 CANTO GRANDE: EBM Edith Willecke

T1 – quinta-feira 19 h – 25 vagas

9. LIBRAS PARA CORAL INFANTOJUVENIL (2 aulas semanais de 1 hora)

O intuito da oficina é proporcionar a iniciação à Linguagem Brasileira de Sinais, buscando
contribuir com a inclusão e o desenvolvimento social de crianças e adolescentes, sejam



eles deficientes auditivos ou ouvintes, atendendo alunos de  4 a 15 anos interessados em
compor o coral de libras “MÃOS QUE CANTAM”.

Material necessário: garrafinha de água, caderno, caneta.

• CANTO GRANDE: EBM Edith Willecke

T1 – terça-feira e quinta feira18 h – 5 vagas

10. MUSICALIZAÇÃO INFANTIL COM ENFASE EM FLAUTA DOCE

     (1 aula semanal de 1 hora)

O  intuito  da  oficina  é  proporcionar  para  crianças  de  6  a  8  anos,  o  contato  e  o
conhecimento  dos  instrumentos  musicais  com introdução  à  flauta  doce  e  estimular  o
interesse pela música promovendo a socialização das crianças.

• CENTRO: Casa de Cultura Dona Tila

T1 – terça-feira 17 h – 6 vagas

11. PERCUSSÃO INICIANTE (2 aulas semanais de 2 horas)

A proposta da oficina é iniciar o aluno na música, com ensinamentos básicos de técnica,
ritmos e leitura musical em diversos tipos de instrumentos de percussão para crianças a
partir de 8 anos e adultos sem limite de idade.

Material necessário: Caderno e caneta.

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T1 – segunda-feira e quarta-feira das 17:30 às 19:30 – 1 vaga

12. TEATRO JUVENIL (1 aula semanal de 1:30 horas)

O  intuito  da  Oficina  é  proporcionar  o  conhecimento  da  arte  cênica,  desenvolvendo
processos  mentais  como  concentração,  memorização  e  imaginação,  desenvolvendo
empatia, tolerância, trabalho em equipe e potencializando a criatividade, espontaneidade
e improvisação, para jovens de 13 à 17 anos



Material necessário: Caderno e caneta.

• CENTRO: Casa da Cultura Dona Tila

T1 – sábado 15:30 h – 7 vagas

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T2 – quarta-feira 19:30 h – 9 vagas

13. TÉCNICA DE CHORO JUVENIL (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da Oficina é proporcionar o conhecimento teórico e prática instrumental dentro
desse gênero musical para adolescentes de 13 à 17anos

Pré-requisito: devido à dificuldade da técnica, e necessário saber tocar violão.

Material  necessário: Caderno,  1  pasta  catálogo  preta  com 20  folhas  plásticas,  caneta
violão ou bandolim.

• CENTRO: Casa da Cultura Dona Tila

T1 – quarta-feira 18 h – 1 vaga

14. TÉCNICA DE CHORO ADULTO (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da Oficina é proporcionar o conhecimento teórico e prática instrumental dentro
desse gênero musical para alunos a partir de 18 anos sem limite de idade.

Pré-requisito: devido à dificuldade da técnica, e necessário saber tocar violão.

Material necessário: Caderno, 1 pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, caneta e
violão ou bandolim .

• CENTRO: Casa da Cultura Dona Tila

T1 – quarta-feira 16 h – 3 vagas

15. VIOLÃO INICIANTE JUVENIL (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da oficina é proporcionar o conhecimento do instrumento e noções básicas de
música e teoria musical para adolescentes de 13 aos 17 anos.

Material  necessário: violão,  1 pasta  catálogo preta com 20 folhas  plásticas,  caderno e



caneta.

• CENTRO: Casa da Cultura Dona Tila

T1 –  segunda-feira 18 h – 3 vagas

T2 –  quarta-feira 19 h – 2 vagas

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T4– sexta-feira 17 h – 2 vagas

16. VIOLÃO INICIANTE ADULTO (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da oficina é proporcionar o conhecimento do instrumento e noções básicas de
música e teoria musical para adultos a partir de 18 anos.

Material necessário: violão, pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, caderno e caneta.

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T8 – sexta-feira 16 h – 4 vagas
T9 – sexta-feira 18 h – 4 vagas

17. VIOLÃO INTERMEDIÁRIO ADULTO (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito  da Oficina é aprimorar  o  conhecimento teórico e prático  do instrumento e
noções de música e teoria musical para adultos a partir dos 17 anos

Pré-requisito: conhecimento básico e prática no instrumento

Material necessário: violão, pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, caderno e caneta.

• CENTRO: Casa da Cultura Dona Tila

T1 – terça-feira 16 h – 2 vagas

MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T3 – sexta-feira 15 h – 1 vaga
T4– sexta-feira 19 h – 2 vagas



18. VIOLÃO INICIANTES TURMAS MISTAS (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da Oficina é proporcionar e aprimorar o conhecimento teórico e prático do
instrumento e noções de música e teoria musical para jovens a partir de 13 anos e adultos,
que estejam no mesmo nível de conhecimento.

Material necessário: violão, pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, caderno e caneta.

 MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T2 – quinta-feira 10 h – 4 vagas
T3– quinta-feira 15 h – 4 vagas

19. VIOLINO JUVENIL (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da Oficina é proporcionar o conhecimento do instrumento e noções básicas de
teoria musical e prática musical utilizando o violino, para jovens de 13 a 17 anos.

Número de vagas por turma: 05

Material necessário: violino do tamanho correto para a idade do aluno,  garrafinha de
água, roupas confortáveis, pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, Caderno pautado,
caderno e caneta/lápis.

• MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T2 – terça-feira 17 h – 3 vagas

20. VIOLINO ADULTO (1 aula semanal de 1 hora)

O intuito da Oficina é proporcionar o conhecimento do instrumento e noções básicas de
teoria musical e prática musical utilizando o violino, para alunos a partir de 18 anos sem
limite de idade



Número de vagas por turma: 05

Material necessário:  violino do tamanho correto para a idade do aluno,  garrafinha de
água, roupas confortáveis, pasta catálogo preta com 20 folhas plásticas, Caderno pautado,
caderno e caneta/lápis.

 CENTRO: Casa da Cultura Dona Tila

T1 – quinta-feira 10 h – 2 vagas
T2 – quinta-feira 16:30 h – 4 vagas

MORRINHOS: Casa da Cultura Piana do Crivo

T4 – terça-feira 16 h – 3 vagas


	2.2. As vagas são limitadas e estão descritas no anexo I, separadas por oficinas, local, dias de semana e nível.

