Oficina de Iniciação à Cerâmica
Proporcionar disciplina eminentemente prática que visa a familiarização com a argila como
material de modelagem e construção de objetos funcionais, artísticos ou peças para
jardinagem e arquitetura.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Conhecimento prático dos tipos usuais de massas cerâmicas.
- Fabricação de terracota a partir de argilas naturais.
- Conhecimento teórico de técnicas de conformação cerâmica (modelagem a mão,
modelagem por prensagem, uso de tornos).
- Realização prática de modelagem e construção de corpos, principalmente à mão, com uso
de instrumentos simples, práticas de texturas (uso de compósitos e/ou tratamento de
superfícies) e queima de corpos cerâmicos em baixas e altas temperaturas.
Através dessa oficina básica de cerâmica, espera-se que a transmissão da história da
cerâmica na humanidade como base teórica e após, ensino prático das diversas
modalidades de conformação de objetos cerâmicos utilizados no atelier e na indústria.
Capacitar o aluno a fazer uma massa simples a partir de argilas naturais, conformar objetos
usando diversos tipos de massas cerâmicas, principalmente a terracota, usando técnicas de
modelagem manual, secar e queimar estes objetos seja para posterior esmaltação ou não
de forma que os participantes possam ao final da oficina, realizar suas próprias obras de
forma a poder gerar renda com tais produções de itens/objetos confeccionados com base
na cerâmica.
ESTRUTURA:
Atividade: Oficina de Iniciação à Cerâmica
Oficineira: Nádia Bacin
Áreas do conhecimento: manualidades, cultura, arte, política cultura
Forma de oferta: curso livre, disponibilizado em formato presencial com aferição de
temperatura, distanciamento social, desinfecção de ambiente e utensílios
Público focal: Acima de 18 anos com prioridade de vagas para familiares de pessoas em
privação de liberdade (sistema prisional e/ou socioeducativo)

Quantidade de vagas: 20 (vinte)
Dias: Sábados
Horário: 13h às 18h
Valor: gratuito, mediante seleção
Abrangência: local
CERTIFICAÇÃO:
Serão emitidos certificados de tipo Livre ao final da oficina para quem tiver assiduidade de
80% nos encontros.
OBS.:
A inscrição neste formulário não garante seleção para compor as vagas disponíveis no
projeto. A Coordenação se vale do direito de selecionar os(as) participantes de acordo com
critérios subjetivos por ela definidos.

