
OFICINAS DE ARTE
ROBERTO ROSSI (BETO ROSSI) 
Artista brasileiro há mais de 30 anos, suas pinturas e outros trabalhos, reconhecidos por suas cores fortes, bem
brasileiras, e o calor e tensão de cores muito harmônicas que oferece ao olhar e à alma do observador. Participa de
exposições internacionais e eventos focados em Responsabilidade Social no Brasil e no exterior.

Para crianças de 05 a 10 anos - Oficina Kraft com autorretrato – 10h às 12h – livre, quem quiser participar será bem vindo!
Com criatividade prática e um senso estético no uso de diversos materiais que estarão disponíveis. Será feito o contorno
de parte do corpo de cada criança para que ela crie  seu auto retrato.

DIEGO CUESTA DA SILVA
Arte-educador desde 2003, atua como professor de História e História da Arte desde 2010. Mestre em Artes e Estética
pela Universidade de São Paulo e especialista em Deficiência Intelectual e Processos de Aprendizagem em Artes pela
Unifenas/APAE de São Paulo. Tem especialização em Arte Terapia pelo Instituto Sedes Sapientiae e fundador do Ateliê
Pitanga Arteterapia.  Atuou como arte-educador na Pinacoteca do Estado (2003-2005), no Museu de Arte
Contemporânea USP (2005-2006), Instituto Itaú Cultural (2008), Fundação Bienal (2008 e 2016). É professor de História
no Ofélia desde 2021.

Para estudantes acima de 10 anos - Oficina amor em tempos do cólera - 10h às 12h - é uma proposta de respiro em meio
ao caos que se instala na sociedade contemporânea. Por meio de uma proposta poética individual, vamos pensar
alternativas para este nosso tempo de guerras, epidemias, crises sociais diversas, etc. Ao final, você poderá compor uma
obra em técnica mista, utilizando-se do desenho, da pintura e da collage. O título da atividade rende uma homenagem ao
escritor Gabriel García Márquez, cuja ternura poética faz com que possamos projetar que estes tempos difíceis passarão,
pois não podemos deixar de imaginar os dias melhores que estão por vir.

GRUPO CONTOS NA MANGA - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
Educação Infantil (horário 10:15-11:00) - A Lua, O Macaco e o Tambor e Furos no céu
Fundamental 1 (horário 11:00-11:45) - O Coração do Baobá 

PARA PARTICIPAR DA MESA DE REFLEXÃO - ACESSE O LINK E FAÇA SUA INSCRIÇÃO RESTRITO A 40 PARTICIPANTES

A INFORMAÇÃO OU DESINFORMAÇÃO
CONSTRUÍDA POR MEIO DAS NARRATIVAS.

CENTRO DE REFLEXÃO OFÉLIA FONSECA - 10H30 ÀS 11H30

ELIANE TRINDADE
Graduada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília em 1990, pós-graduada em
Ciências Políticas na Universidade de Pisa (Itália) em 1993.
Trabalhou nas revistas IstoÉ, Época, Marie Claire, IstoÉ Gente e Revista da Folha. É editora
do Prêmio Empreendedor Social, uma parceria da Folha de São Paulo e da Fundação
Schwab, uma das comunidades-irmãs do Fórum Econômico Mundial, e coordenadora da
Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, além de titular da coluna Rede Social. 

VIKTOR BLAZECK
É professor da Cásper Líbero e trabalha com publicidade e

propaganda, é mestrado em narrativas para games pela USP,
doutorando em Artes pela USP e desenvolvendo um estudo

sobre galerias de arte e obras em NFT no metaverso.

1ª Manhã de Convivência 2022

OFICINA DE MOVIMENTO
PROFESSOR ANTONIO CARLOS (PITA) 
Circuito na quadra
Horário: Fundamental 1: 10:15 às 11:00 - Educação infantil: 11:00 às 11:45

SÁBADO - 19/03 - 10H

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_-6qMbAB6c-EPiWl8dcUzR-MDEcs_MjQuXYx6meH2wETe_g/viewform

