ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Projeto Oficinas Culturais
Edital nº 001/2017 FMCB
Fixa prazos e condições para inscrições no Projeto Oficinas
Culturais para o ano de 2017

A Fundação Municipal de Cultura de Bombinhas – FMCB comunica aos interessados,
que serão abertas as inscrições para participação no Projeto “Oficinas Culturais”, que
acontece no período de março a dezembro de 2017, conforme as disposições que
seguem:
1. DO OBJETO
1.1 O presente Edital visa regulamentar as inscrições e divulgar as oficinas disponíveis
para o ano de 2017.
1.2 O Projeto “Oficinas Culturais” tem por objetivo proporcionar acesso às práticas
artísticas e culturais a 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, na Casa de Cultura “Piana do Crivo”, localizada na Rua Primavera,
28, Morrinhos, no horário das 08:30 às 17:30.
2.2 As inscrições de rematrículas (somente para as oficinas que o aluno frequentou no
ano anterior) deverão ser realizadas de 01 à 08 de fevereiro;
2.3 A rematrícula será válida apenas para os alunos que frequentaram regularmente as
oficinas culturais no ano de 2016. Alunos desistentes do projeto no decorrer do mesmo
ano ou de anos anteriores deverão ser inscritos em nova vaga nos dias estipulados
para novas inscrições.
2.4 Inscrições de alunos novos serão realizadas de 09 à 25 de fevereiro (exceto fins de
semana, feriados e ponto facultativo).
2.5 As vagas são limitadas, conforme Anexo I.
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3. DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 O interessado deverá apresentar no ato da inscrição a seguinte documentação:
•
•

RG ou certidão de nascimento;
Documento de identificação do responsável, quando o aluno for menor de 18
anos;

•

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

•

Uma foto 3x4 colorida;

3.2 A matrícula somente será realizada com apresentação de todos os documentos
exigidos, sendo que a FMCB não guardará vagas para alunos que não apresentarem
todos os documentos no ato da matrícula.
3.3 Alunos que já possuem cadastro na Fundação Municipal de Cultura deverão
atualizar os dados e preencher nova Ficha de Inscrição para as Oficinas de 2017.
3.4 Não serão aceitas inscrições por telefone.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Cada interessado poderá se inscrever em até 3 (três) oficinas, sendo que de
instrumentos musicais serão 2 (duas) oficinas, no máximo;
4..1.1 As oficinas de canto coral adulto, canto coral infanto juvenil, coral de libras, cujo
objetivo é a formação de grupos, não se aplicam ao item 4.1
4.2 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 2
(duas) faltas e caso exceda esse limite, perderá sua vaga.
4.3 A participação nas Oficinas Culturais serão gratuitas, cabendo aos alunos apenas a
aquisição de material quando solicitado, bem como os instrumentos musicais, que não
serão fornecidos pela FMCB.

Rua Primavera, 28 – Morrinhos – 88215000 - BOMBINHAS – SC
Fone/Fax (047) 3393-3706 - e-mail: cultura@bombinhas.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
4.4 As demais regras para participação nas oficinas, foram estabelecidas pela Instrução
Normativa 001/2016 a qual encontra-se publicada na Casa da Cultura Piana do Crivo e
no sítio www.culturabombinhas.com.br e www.bombinhas.sc.gov.br, à disposição dos
interessados.
4.5 As eventuais dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser esclarecidas na
sede da FMCB, ou via e-mail: oficinasculturais@bombinhas.sc.gov.br.
4.6 As aulas iniciarão em 06 de março.
4.7 A FMCB se reserva ao direito de cancelar ou remanejar a turma onde não sejam
alcançados um número mínimo de alunos inscritos conforme o limite das vagas de
cada oficina.
4.8 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

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A inscrição do aluno implica a plena aceitação das normas e condições fixadas por
este edital, o qual pode ser objeto de aditivos e informações complementares no
período de sua vigência, mediante ampla divulgação. Casos omissos serão avaliados e
deliberados por decisão exclusiva da FMCB.
Bombinhas, 27 de janeiro de 2017.

NÍVEA MARIA DA SILVA BÜCKER
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
de Bombinhas
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ANEXO I
OFICINAS REALIZADAS NA CASA DA CULTURA EM MORRINHOS
No período de março a dezembro
ARTES
Oficina de artes visuais incluindo atividades como: desenho, gravura, colagem,
modelagem, escultura e pintura. Iniciação a história da arte e apreciação da obra de
arte.
Material Necessário: será solicitado pelo professor no início das aulas
Pré requisito: idade de 06 a 18 anos
Vagas por turma: 10
Terça-feira
Turma 1: 09h às 11h - Início das aulas em 07/03
Turma 2: 13:30h às 15:30h - Início das aulas: 07/03
Turma 3: 15:30h às 17:30h - Início das aulas: 07/03
Quarta-feira
Turma 4: 09h às 11h - Início das aulas: 08/03
Turma 5: 13:30h às 15:30h - Início das aulas: 08/03
ARTES COM ÊNFASE NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, BONECOS, FIGURINOS
E TEATRO
Oficina de artes ligadas a cenografia e ao teatro, incluindo confecção de fantoches,
bonecos, dedoches, marionetes, máscaras, fantasias entre outros.
Material Necessário: será solicitado pelo professor no início das aulas
Pré requisito: idade de 12 a 18 anos
Nº de vagas: 10
Aulas: quarta-feira das 15:30h às 17:30h
Início das aulas: 08/03
BALLET
A oficina tem o objetivo principal propiciar conhecimento e experiência da Arte do Ballet
Clássico para crianças, desenvolvendo as questões técnicas e artísticas
Material necessário: garrafinha de água, sapatilha meia ponta, colant, meia calça e
saia. Os cabelos devem ser presos com coque.
Alunos por turma: 12
BABY CLASS
(meninos e meninas com idade entre 03 a 06 anos)
Turma 1: terça-feira e quinta-feira 18h – idade 03 e 04 anos – inicia em 07/03
Turma 2: terça-feira e quinta-feira às 19h – idade 05 e 06 anos - inicia em 07/03
PRIMEIRO ANO(meninos e meninas com idade ente 07 e 12 anos, saídos do Baby
Class ou iniciantes no Ballet)
Turma 1: terça-feira e quinta-feira às 08:30h – inicia em 07/03
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Turma 2: terça-feira e quinta-feira às 16h – inicia em 07/03
SEGUNDO ANO
Pré requisito: meninos e meninas que concluíram com aproveitamento a primeira fase
– Necessário avaliação prévia dos professores.
Aulas: segunda-feira e quarta-feira 18h – início em 06/03
TERCEIRO ANO
Pré requisito: meninos e meninas que concluíram com aproveitamento a segunda fase
– Necessária avaliação prévia dos professores
Aulas: segunda-feira e quarta-feira 19h – início em 06/03
ADOLESCENTE/ADULTO
PRIMEIRO ANO:
Pré requisito: jovens e adultos com idade a partir de 13 anos
Aulas: segunda-feira e quinta-feira às 20h – inicia em 06/03
SEGUNDO ANO:
Pré requisito: jovens e adultos com idade a partir de 13 anos que já praticaram ballet
– necessária avaliação dos professores.
Aulas: quarta-feira e sexta-feira às 20h – início em 08/03
BATERIA INICIANTE
Técnica, ritmos e leitura musical.
Pré requisito: idade a partir de 10 anos
Nº de vagas: 2 por turma
Aulas: segunda-feira às 10:30h – Início das aulas: 06/03
segunda-feira às 17h – Início das aulas: 06/03
sexta-feira às 20h
- Início das aulas: 10/03
DANÇA AÇORIANA
Iniciação à Dança Folclórica Açoriana, noções básicas sobre os Açores e técnicas de
danças folclóricas, com objetivo de formação do Grupo de Dança Roda de Eira.
Material Necessário: garrafinha de água e roupas e calçados confortáveis.
Pré requisito: idade entre 06 e 12 anos
Nº de vagas: 15 meninos e 15 meninas
Aulas: sexta-feira às 18h
Início das aulas: 10/03
DANÇA INFANTO JUVENIL – ESTILO LIVRE
A oficina tem o objetivo principal propiciar conhecimento e experiência da Arte da
dança, com utilização de diversos estilos (contemporâneo, clássico, danças urbanas,
etc...) desenvolvendo as questões técnicas e artísticas
Material necessário: garrafinha de água, roupas confortáveis e adequadas para
prática da dança.
Pré Requisito: idade de 05 a 12 anos
Alunos por turma: 15
Início das aulas: 07/03
TURMA 1
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terça-feira e quinta-feira – 09:30h
TURMA 2
terça-feira e quinta-feira – 15h
FLAUTA DOCE INFANTO JUVENIL
Conhecimento do instrumento, noções básicas de música e teoria musical.
Material necessário: Flauta doce Barroca, Pasta catálogo preta com folhas plásticas,
caderno pautado, caderno e caneta/lápis
Pré requisito: idade entre 07 e 13 anos
Nº de vagas: 25
Aulas: segunda-feira às 18h
Início das aulas: 06/03
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
Proporciona o conhecimento dos instrumentos musicais, estimula o interesse pela
música e promove a socialização das crianças.
Pré requisito: idade de 03 à 08 anos
Alunos por turma: 15
Segunda feira – inicia em 06/03
TURMA 1 – 09h – alunos de 03 a 5 anos
TURMA 2 – 10h – alunos de 06 a 08 anos
TURMA 3 – 14h – alunos de 03 a 05 anos
TURMA 4 – 15h– alunos de 06 a 08 anos
PERCUSSÃO JUVENIL/ADULTO
Conhecimento de vários instrumentos, técnicas, ritmos e teoria musical.
Pré requisito: idade a partir de 10 anos
Alunos por turma: 20
Inicio das aulas: 06/03
TURMA 1 - Iniciante: não é necessário ter conhecimento prévio
segunda-feira e sexta-feira 18h às 20h
TURMA 2 – Intermediário: Necessário passar pela avaliação do professor
Segunda-feira e quarta-feira das 20h às 22h
TÉCNICA VOCAL
A oficina oferece o módulo básico para principiantes, com linguagem simples e
acessível a todos os interessados pela arte de cantar. Durante o ano trabalha-se a
fisiologia da voz, técnicas de respiração, vocalizes, relaxamento e expressão corporal.
Material necessário: pasta catálogo preta com folhas plásticas, caderno, caneta,
roupas confortáveis, garrafinha de água.
INICIANTE JUVENIL I
Pré requisito: idade de 11 a 16
Nº de vagas: 15
Aulas: segunda-feira – 16h– inicia em 06/03
INICIANTE I – terceira Idade misto
Pré requisito: idade a partir de 60 anos
Nº de vagas: 10
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Aulas: quarta-feira – 9h– inicia em 08/03
INICIANTE II - Adulto misto
Pré requisito: Idade entre 17 e 59 anos
Nº de vagas: 8
Aulas: quarta-feira às 10h – inicia em 08/03
VIOLÃO
Conhecimento do instrumento, prática, noções básicas de música e teoria musical.
Material necessário: violão, pasta catálogo (preta) com folhas plásticas, caderno e
caneta.
Alunos por Turma: 06
Idade: a partir de 10 anos
SEGUNDA-FEIRA
Período matutino: 12 vagas
QUARTA-FEIRA
Período matutino : 18 vagas
Período Vespertino: 18 vagas
Período noturno: 12 vagas
QUINTA-FEIRA
Período matutino : 18 vagas
Período Vespertino: 18 vagas
Período noturno: 18 vagas
SEXTA-FEIRA
Período matutino : 12 vagas
VIOLINO
Prática de violino. Conhecimento do instrumento, com noções básicas de música e
teoria musical.
Material Necessário: violino do tamanho correto para a idade do aluno, garrafinha de
água, roupas confortáveis, pasta catálogo (preta) com folhas plásticas, Caderno
pautado, caderno e caneta/lápis
Pré Requisito: Idade a partir de 04 anos
SEGUNDA-FEIRA
Vespertino
Iniciante: 10 vagas - Início das aulas: 06/03
TERÇA-FEIRA
Matutino
Iniciante: 5 vagas - Início das aulas: 07/03
1º Volume: 5 vagas – Início das aulas: 07/03
Vespertino
1º volume: 10 vagas - Início das aulas: 07/03
Iniciante com base: 5 - Início das aulas: 07/03
Noturno
2º volume: 5 - Início das aulas: 07/03
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ANEXO II
OFICINAS REALIZADAS NO CEI DÉBORA S.DA S. DE SANTANA
(Rua Parati – Centro)
No período de março a dezembro

CANTO/CORAL ADULTO
iniciação a teoria musical e técnica vocal. Aulas preparatórias para Coral Municipal.
Material necessário: pasta catálogo preta com folhas plásticas, caderno, caneta,
garrafinha de água, roupas confortáveis.
Pré requisito: idade a partir de 16 anos
Nº de vagas: 30
Aulas: terça-feira das 18h às 20:30h
Início das aulas: 07/03
CANTO/CORAL INFANTO JUVENIL
Iniciação a teoria musical e técnica vocal. Aulas preparatórias para Coral InfantoJuvenil
Material Necessário: garrafinha de água, roupas confortáveis, pasta catálogo (preta)
com folhas plásticas
Vagas por turma: 25
Turma 1 – idade de 06 a 09 anos - Aulas: terça-feira às 18h - início em 07/03
Turma 2 – idade de 10 a 15 anos - Aulas: quinta-feira às 18h - início em 09/03
DANÇA LIVRE PARA TERCEIRA IDADE
Oficina prática de dança, iniciação à dança livre com ênfase para a terceira idade
IMPORTANTE: É obrigatório apresentar declaração de autorização médica para
realização dos exercícios, garrafinha de água e estar vestido com roupas confortáveis
e adequado à prática de atividades físicas e tênis.
Vagas por turma: 15
Aulas: segunda-feira e quarta-feira às 18h
Início das aulas: 06/03
DANÇA LIVRE JUVENIL- ADULTO
Oficina prática de dança, iniciação à dança livre para jovens e adultos com idade entre
12 e 59 anos.
IMPORTANTE: É obrigatório apresentar declaração de autorização médica para
realização dos exercícios, garrafinha de água e estar vestido com roupas confortáveis
e adequado à prática de atividades físicas e tênis.
Vagas por turma: 15
Turma 1 - segunda-feira e quarta-feira às 19h
Turma 2 - segunda-feira e quarta-feira às 20h
Início das aulas: 06/03
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TÉCNICA VOCAL
A oficina oferece o módulo básico para principiantes, com linguagem simples e
acessível a todos os interessados pela arte de cantar. Durante o ano trabalha-se a
fisiologia da voz, técnicas de respiração, vocalizes, relaxamento e expressão corporal.
Material Necessário: pasta catálogo preta com folhas plásticas, caderno, caneta,
garrafinha de água, roupas confortáveis
Início das aulas: 21/03
INICIANTE JUVENIL II - mista
Pré requisito: idade de 11 a 16
Nº de vagas: 15
Aulas: segunda-feira – 20h – inicia em 06/03
INICIANTE III Adulto masculino
Pré requisito: Idade entre 17 e 59 anos e conhecimento básico prático e teórico de
técnica vocal. Necessária avaliação prévia do professor.
Nº de vagas: 8
Aulas: quinta-feira – 20h – inicia em 09/03
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ANEXO III
OFICINAS REALIZADAS NA SEDE DA FMCB (Rua Parati, 319 – centro)
No período de março a dezembro
FLAUTA DOCE JUVENIL ADULTO
Noções básicas de música e teoria musical, utilizando o método “Sopro Novo” da
Yamaha.
Material necessário: Flauta doce Barroca, contralto, pasta catálogo com folhas
plásticas (preta), caderno e caneta/lápis
Pré Requisito: Idade a partir de 14 anos e noções básicas de partitura, conhecimento
prático de Flauta doce soprano e contralto.
Nº de vagas : 15
Aulas: quarta-feira às 19h
Início das aulas: 06/03
GUITARRA
Conhecimento do instrumento e noções básicas de música e teoria musical.
Material necessário: guitarra, cubo, pasta catálogo preta com folhas plásticas,
caderno e caneta/lápis
Pré Requisito: Idade a partir de 10 anos
Vagas por turma : 6
TURMA 1 - iniciante
Aulas: terça-feira às 19:00 - Início das aulas: 07/03
TURMA 2- iniciante com base (necessária avaliação do professor)
Aulas: quinta-feira às 19:00 - Início das aulas: 09/03
TECLADO
Conhecimento do instrumento e noções básicas de música e teoria musical.
Material necessário: Teclado, pasta catálogo preta com folhas plásticas, caderno e
caneta/lápis
Pré Requisito: Idade a partir de 10 anos
Vagas por turma : 6
TURMA 1 Aulas: terça-feira às 10:00 - Início das aulas: 07/03
TURMA 2Aulas: terça-feira às 15:00 - Início das aulas: 07/03
TÉCNICA VOCAL
A oficina oferece o módulo básico para principiantes, com linguagem simples e
acessível a todos os interessados pela arte de cantar. Durante o ano trabalha-se a
fisiologia da voz, técnicas de respiração, vocalizes, relaxamento e expressão corporal.
Material Necessário: pasta catálogo preta com folhas plásticas, caderno, caneta,
roupas confortáveis, garrafinha de água.
Aulas: segunda-feira - Início das aulas: 06/03
INICIANTE I – terceira Idade misto
Pré requisito: idade a partir de 60 anos
Nº de vagas: 8
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Horário: 18 h
INICIANTE II Adulto misto
Pré requisito: Idade entre 17 e 59 anos
Nº de vagas: 8
Horário: 19 h
INICIANTE III Adulto feminino
Pré requisito: Idade entre 17 e 59 anos e conhecimento básico prático e teórico de
técnica vocal. Necessária avaliação prévia do professor.
Nº de vagas: 8
Horário: 20 h
VIOLÃO
Conhecimento do instrumento, prática, noções básicas de música e teoria musical.
Material necessário: violão, pasta catálogo preta com folhas plásticas, caderno e
caneta.
Alunos por Turma: 06
Idade: a partir de 10 anos
TERÇA-FEIRA
Matutino – 6 vagas
Vespertino – 12 vagas
Noturno – 12 vagas
QUINTA-FEIRA
Matutino – 6 vagas
Vespertino – 12 vagas
Noturno – 6 vagas
VIOLINO
Prática de violino. Conhecimento do instrumento, com noções básicas de música e
teoria musical.
Material necessário: violino do tamanho correto para a idade do aluno, pasta catálogo
preta com folhas plásticas, caderno pautado, caderno e caneta/lápis
Pré Requisito: Idade a partir de 04 anos
Aulas : quarta-feira – inicio em 08/03
Matutino
Iniciante: 5 vagas
1º Volume: 5 vagas
Iniciante com base: 5 vagas
Vespertino
1º volume: 10 vagas
2º volume: 5 - Início das aulas
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ANEXO IV
OFICINAS REALIZADAS NA SALA DA TERCEIRA IDADE (Canto Grande)
No período de março a dezembro
CONTRABAIXO
Conhecimento do instrumento, prática, noções básicas de música e teoria musical.
Material necessário: contrabaixo, cubo, pasta catálogo preta com folhas plásticas,
caderno e caneta.
Alunos por Turma: 06
Idade: a partir de 10 anos
Aulas: segunda-feira às 19h
Início das aulas: 06/03
DANÇA LIVRE PARA TERCEIRA IDADE
Oficina prática de dança, iniciação à dança livre com ênfase para a terceira idade
IMPORTANTE: É obrigatório apresentar declaração de autorização médica para
realização dos exercícios, garrafinha de água, e estar vestido com roupas
confortáveis e adequado à prática de atividades físicas e tênis.
Pré requisito: idade a partir de 60 anos
Nº de vagas: 20
Aulas: terça-feira e quinta-feira às 16h
Início das aulas: 06/03
DANÇA DE SALÃO
Oficina de dança prática com ênfase para diversos ritmos de dança de salão.
IMPORTANTE: É obrigatório apresentar declaração de autorização médica para
realização dos exercícios, garrafinha de água e estar vestido com roupas confortáveis
e adequado à prática de atividades físicas e tênis.
Pré requisito: idade a partir de 14 anos
Nº Vagas: 8 casais
Aulas: terça-feira e quinta-feira às 19h
Inicio das aulas: 06/03
DANÇA LIVRE JUVENIL- ADULTO
Oficina prática de dança, iniciação à dança livre para jovens e adultos com idade entre
12 e 59 anos.
IMPORTANTE: É obrigatório apresentar declaração de autorização médica para
realização dos exercícios, garrafinha de água e estar vestido com roupas confortáveis
e adequado à prática de atividades físicas e tênis.
Nº de vagas: 25
Aulas: terça-feira e quinta-feira
Início das aulas: 06/03
TURMA 1 – 17h
TURMA 2 – 18h
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
LIBRAS PARA CORAL
Iniciação à Linguagem Brasileira de Sinais com objetivo de compor o Coral Municipal
de Libras.
Vagas por turma: 25
Aulas: segunda-feira
Material necessário: garrafinha de água, caderno, caneta.
Início das aulas: 06/03
TURMA 1
Pré requisito: idade entre 04 e 12 anos
Horário: 17:00
TURMA 2
Pré requisito: idade a partir de 13 anos
Horário: 18h
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