


✔Mais de 63 ações
✔Mais de 50.451 mil atendimentos em 
atividades artístico pedagógicas,
como: espetáculos teatrais, exposições
de artes visuais, performances musicais,
apresentações de dança, ações 
comunitárias, 
intervenções artísticas e atividades 
formativas.
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Inscrições Bolsa de Estudos

Data:  11 a 16 de janeiro Local: Fundação das Artes

Horário: diversos horários Público: 198 pessoas

________________________________________________________________________________________

No período de 11 a 16 de janeiro de 2021, foram

realizadas as inscrições para o Programa de Bolsas de

Estudo, para contemplar os alunos matriculados com

bolsas de estudos integrais ou na forma de descontos

parciais nas mensalidades, por meio das duas

modalidades do Programa (Bolsa de Estudos Munícipe ou

Monitoria).
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Retorno às aulas
Data:  11 de fevereiro Local: Fundação das Artes

Horário: diversos horários Público: 1.282 pessoas

________________________________________________________________________________________

Campanha nas redes sociais para informar o início das 

aulas de forma remota.
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VI Simpósio de Formação Continuada para Professores e Servidores
Data:  8 de fevereiro Local: online

Horário: 15 h Público: 100 pessoas

________________________________________________________________________________________

Com o tema “Ética e Felicidade em Tempos de Pandemia”, o

Simpósio foi realizado pelo Professor Mestre Ives

Alejandro Muniz, filósofo do Núcleo de Ética e Felicidade

do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da USP.
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Treinamento Ferramentas Google
Data:  11 e 20 de fevereiro Local: online

Horário: 10h Público: 393 visualizações

________________________________________________________________________________________

Dividido em duas aulas, o treinamento voltado a alunos

de todas as turmas, responsáveis e professores da

Fundação abordou dicas de segurança, primeiro acesso à

plataforma FASCS Conectada, conta educacional, Google

Sala de Aula, Meet e Drives compartilhados. As aulas

foram transmitidas ao vivo e ficaram gravadas no canal

do Youtube para posterior consulta.
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Inscrições Mediotec
Data:  15 a 25 de março Local: site da Fundação

Horário: diversos horários Público: 93 inscritos

________________________________________________________________________________________

Realização de inscrições para Habilitação Profissional Técnica em Canto e

Teatro a alunos da rede pública de ensino, pelo Programa Fundação das

Artes Mediotec, que é uma parceria entre a instituição e o Governo Federal,

com o objetivo de preparação para o mercado de trabalho na área cultural.

Preferencialmente, são inscritos os alunos do 2º ano do Ensino Médio,

sendo as vagas remanescentes direcionadas aos alunos do 1 e 3º ano.
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Campanha #fascs53anos
Data:  12 de abril a 1º de maio          Local: redes sociais 

Horário: diversos horários Público: 10.475 pessoas

________________________________________________________________________________________

Em comemoração aos 53 anos da Fundação, foi lançada a campanha

#fascs53anos nas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube e site,

para celebrar o vínculo com toda a comunidade que acompanha as

atividades e práticas artístico-pedagógicas, mesmo durante a pandemia

que ocasionou grande impacto no setor cultural. Foram realizadas 13

postagens com depoimentos de funcionários, professores, alunos e pais

de alunos.
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Lançamento da Plataforma FASCS Conectada
Data:  14 de abril           Local: Redes sociais e site da Fundação 

Horário: diversos horários Público: 756 pessoas alcançadas

________________________________________________________________________________________

A plataforma FASCS Conectada, idealizada em parceria com o

Programa Google For Education, é um ambiente virtual com 360 salas

de aula online, para realização das aulas de Artes Visuais, Dança,

Música e Teatro. Um mosaico multidisciplinar possibilita encontros

remotos e a geração de conteúdos personalizados para atender aos

cerca de 1.600 usuários, entre professores, alunos e funcionários. Cada

usuário tem um drive ilimitado para armazenamento e compartilhamento

de dados e um e-mail exclusivo com a extensão da Fundação.
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Lançamento de livro institucional
Data:  19 de abril           Local: site da Fundação 

Horário: diversos horários Público: 969 pessoas

________________________________________________________________________________________

Com o objetivo de registrar seus programas educativos e valorizar a

transparência na gestão pública, a Fundação lançou publicação

institucional com as principais atividades da instituição bem como as

ações formativas regulares.
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Série “Frações de Gestos em meio à chuva”
Data: 18, 26, 27 e 29 de maio Local: redes sociais 

Horário: diversos horários Público: 5.189 pessoas

________________________________________________________________________________________

Divulgação dos seis capítulos da webserie de videodança, uma ação

cênico-digital produzida pela Turma 64 da Escola de Teatro da Fundação

das Artes. Formada por dez atores e atrizes, a Turma teve a oportunidade

de encenar diversos estilos e períodos artísticos em três anos e meio de

curso técnico.
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Inscrições para 2º semestre
Data: 28 de maio a 26 de junho Local: Fundação das Artes 

Horário: diversos horários Público: 928 inscritos

________________________________________________________________________________________

A Fundação das Artes abriu inscrições para o Processo Seletivo de

novas turmas de cursos livres e técnicos em Artes Visuais, Dança,

Música e Teatro para o 2º semestre de 2021.
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Festival de Dança “Corpos em Ação”
Data: 7 de junho a 1º de julho           Local: online 

Horário: diversos horários Público: 200 pessoas

________________________________________________________________________________________

Realizado de forma virtual, o Festival de Dança “Corpos em Ação” reuniu

espetáculos, oficinas e workshops, sendo alguns deles dirigidos aos

alunos e outros ao público geral. O objetivo foi mostrar novas formas de

conexão com a dança, que pode se tornar um alimento para o corpo e a

mente. Participaram do evento cerca de 150 pessoas.
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Encontro virtual com Thiago Andreuccetti
Data: 7 de junho Local: Zoom 

Horário: 19h30 Público: 69 pessoas

________________________________________________________________________________________

Realização de um bate papo com o ator Thiago Andreuccetti, formado no

Curso Técnico em Teatro da Fundação das Artes em 2006. Com 17 anos

de carreira, já passou por grandes companhias teatrais e trabalhou com

diretores como Francisco Medeiros, Hugo Possolo e Ângelo Brandini.

Viajou o mundo com o espetáculo “Amaluna” do Cirque du Soleil.
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Campanha de Parcelamento de Débitos
Data: 11 a 30 de junho Local: Fundação das Artes 

Horário: diversos horários

________________________________________________________________________________________

A Campanha orientou os alunos ou responsáveis (para

alunos menores de idade) a comparecer à Tesouraria da

Fundação para negociação referentes aos débitos do 1º

semestre, requisito para efetivar a matrícula do 2º

semestre.
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Apresentação Os Grandes Vulcões
Data: 18 de junho Local: Youtube e Zoom 

Horário: 20h  Público: 80 pessoas

________________________________________________________________________________________

Apresentação de atividade conjunta da Mostra FIC de Processos e

Experimentos e da Mostra da Escola de Teatro: Experimentos e

experiências para a cena presencial e não presencial. Trabalho do

Coletivo Comum/Kiwi Companhia de Teatro, inspirado no texto Arte,

verdade e política, do escritor britânico Harold Pinter (1930-2008).

Discute questões geopolíticas a partir da Segunda Guerra Mundial e o

momento em que vivemos, destacando a polarização ideológica e a

manipulação da linguagem. Ao final da apresentação, foi realizado um

debate sobre o tema.
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Mostra da Escola de Teatro 
Data: maio a julho Local: online 

Horário: diversos horários Público: 3.807 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Mostra da Escola de Teatro foi realizada de forma virtual e reuniu

produções intelectuais e atividades desenvolvidas durante o processo

pedagógico de sala de aula, além de ser um programa de difusão e

comunicação artística.
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Mostra FIC de Processos e Experimentos da Fundação das Artes
Data: de 18 de junho a 15 de julho Local: online 

Horário: online Público: 1.381 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Mostra realizada virtualmente contou com 42 atividades gratuitas

envolvendo 25 profissionais e mais de 400 estudantes. Na ocasião,

também houve o lançamento de doze volumes dos Cadernos FIC – 2ª

edição.
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Espetáculo “Fragmentos Poéticos” 
Data: 1º de julho Local: Youtube

Horário: 20h  Público: 100 pessoas

________________________________________________________________________________________

Os alunos da segunda turma do curso técnico em Dança apresentam o

espetáculo Fragmentos Poéticos. A partir de memórias e sensibilizações,

a T2 do Técnico em Dança expõe suas criações artísticas desenvolvidas

ao longo do semestre no formato videodança.
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Show cênico “Todas as Músicas que não escreveram para mim”
Data: 4 de julho Local: Youtube

Horário: 18h Público: 420 pessoas

________________________________________________________________________________________

Apresentação da turma 64 do Curso Técnico de Teatro, que celebrou seu

"último ato" com o show Cênico "Todas as músicas". As criações

musicais são partes fundamentais para a criação das micro obras que

compuseram o chamado Universo Expandido.
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Mostra Mediotec 2021
Data: de 5 a 9 de julho Local: online 

Horário: 20h  Público: 600 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Mostra Mediotec 2021 reuniu as atividades e processos pedagógicos

das turmas de Canto e Teatro, apresentados em cinco eventos virtuais. O

Mediotec é uma parceria entre a Fundação e o Governo Federal.
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Campanha de Rematrícula
Data: de 6 a 10 de julho Local: online 

Horário: diversos horários Público: 783 pessoas

________________________________________________________________________________________

Alunos de todos os cursos acessaram o Portal do Aluno no site, para

realizar o passo a passo para atualização de cadastro e efetivação da

rematrícula.
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Inscrições novas turmas de FIC 
Data: 13 a 18 de julho Local: site da Fundação

Horário: diversos horários Público: 1.183 pessoas

________________________________________________________________________________________

Realização das inscrições para os cursos gratuitos de média duração

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –

Pronatec, na modalidade FIC. Os cursos são para Agente Cultural,

Cenografia, Dramaturgia, Figurino, Maquiagem, Práticas de Dança,

Produção Cultural e Recreação Cultural. A ação incluiu divulgação nas

UBSs, Casa do Artesão e CAPS do município.
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Campanha Divulgação de aprovados
Data: 13 de julho Local: online

Horário: diversos horários Público: 1.382 pessoas alcançadas

________________________________________________________________________________________

Divulgação da lista de aprovados no Processo Seletivo e orientações

para a efetivação da matrícula nas redes sociais.
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Seminário de Educação Musical
Data: 26 a 29 de julho Local: online

Horário: 19 às 21h30 Público: 100 pessoas

________________________________________________________________________________________

Realização de encontros para abordar as contribuições da música

brasileira e suas origens. Durante os encontros serão discutidos sobre as

influências das matrizes africana, indígena e europeia na música

brasileira e sua influência na prática docente será proposta por

profissionais com larga experiência, tanto em sala de aula quanto em

pesquisa acadêmica, através de atividades teóricas e práticas.
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Programa Bolsa de Estudo 2° semestre
Data: 22 a 31 de julho Local: online

Horário: diversos horários Público: 208 inscritos

________________________________________________________________________________________

Divulgação e realização das inscrições para Bolsa de 

Estudos nas Modalidades Munícipe e Monitoria.
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Live show de aniversário de São Caetano do Sul
Data: 28 de julho Local: online, do Teatro Timochenco Wehbi

Horário: 19h Público: 1.312 pessoas

________________________________________________________________________________________

Realização de live show de aniversário, evento transmitido direto do

Teatro Timochenco Wehbi pelas redes sociais da Prefeitura de São

Caetano, com apresentações do Quinteto Jazz da Fundação, formado

por professores, alunos e convidados, com participação das cantoras

Renata Versolato e Isadora Lázaro, esta última participante do programa

The Voice Kids e também aluna da instituição.
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VII Simpósio de Formação Continuada de Docentes e Servidores
Data: 29 e 30 de julho Local: online

Horário: diversos horários Público: 20 pessoas

________________________________________________________________________________________

Marcando o início do 2º semestre letivo, foi realizado o Simpósio de

forma online voltado ao corpo docente e servidores da instituição.

No dia 29, a pedagoga Neide Gomes ministrou a palestra “Projeto

Político-Pedagógico: desafios, práticas e possibilidades". No dia 30, as

palestras foram "Empatia e Cooperação", com o filósofo Prof. Me. Ives

Alejandro Munoz, e “Saúde Mental e autocuidado: reconhecimento,

possibilidades e ações”, com o psicólogo Davi Fernandes.
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Campanha Inscrições Mediotec 2º semestre
Data: 2 e 9 de agosto Local: online

Horário: diversos horários Público: 63 pessoas

________________________________________________________________________________________

Realização de inscrições para o Programa Fundação das Artes Mediotec,

voltado aos alunos do ensino médio matriculados na rede pública. Os

cursos oferecidos foram Habilitação Profissional Técnica de nível médio

em Canto e em Teatro, com duração de 18 meses, divididos em três

semestres letivos, totalizando 896 horas.
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Plano Plurianual (PPA) 2022-2025
Data: 3 de agosto Local: online

Horário: 19h30 Público: 531 pessoas

________________________________________________________________________________________

Participação da Fundação das Artes em audiência pública online e

apresentação do planejamento institucional para os próximos anos, além

de interação com munícipes em tempo real e esclarecimento de dúvidas.
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Anúncio do Novo Pacote de Medidas de Apoio aos Alunos 
Data: 6 de agosto Local: Youtube, Instagram e Facebook

Horário: diversos horários Público: 902 pessoas alcançadas

________________________________________________________________________________________

Divulgação de vídeo com a diretora-geral Ana Paula Demambro, que

anunciou o Novo Pacote de Medidas de Apoio aos Alunos, devido à

pandemia de Covid-19.

A ação aprovada com unanimidade na Câmara Municipal e pelo

Prefeito Tite Campanella, concedeu desconto de 40% nas

mensalidades dos cursos oferecidos para os meses de agosto a

dezembro de 2021 e a possibilidade de parcelamento dos valores do

semestre em 12 vezes sem juros, com comprovação do impacto

financeiro por meio de documentos.
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10º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil
Data: 14 e 15 de agosto e mês de setembro Local: online

Horário: diversos horários Público: 50 pessoas

________________________________________________________________________________________

Evento realizado virtualmente, trazendo como temas o jogo teatral e o

ambiente virtual. No dia 14, o encontro de formação “Jogando com a

memória” foi conduzido por Marcelo Soler, teatro-educador, diretor teatral,

dramaturgo e diretor em audiovisual, doutor em Artes Cênicas e mestre

pela ECA/USP, para alunos de 13 a 16 anos.
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Prorrogação das inscrições Mediotec Canto e Teatro
Data: 10 de agosto                     Local: Facebook, Instagram e site

Horário: diversos horários Público: 17 inscrições

________________________________________________________________________________________

Campanha de prorrogação das inscrições para os cursos gratuitos de

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Canto e Habilitação

em Teatro pelo Mediotec para 13 de agosto de 2021
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Protocolo de Retorno Presencial
Data: 16 de agosto                     Local: Facebook, Instagram e site

Horário: diversos horários Público: 890 pessoas

________________________________________________________________________________________

Lançamento de Manual de Protocolo de Retorno Presencial.

Disponibilizada de forma online, a publicação reúne as medidas de

segurança para organização das atividades nas unidades da

Fundação no 2º semestre de 2021.

Link para acesso:

http://fascs.com.br/pdf/manualprotocoloderetorno.pdf

http://fascs.com.br/pdf/manualprotocoloderetorno.pdf
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Inscrições 10ª Mostra de Cenas Curtas
Data: 15 a 30 de agosto                     Local: Facebook, Instagram e site

Horário: diversos horários Público: 16 pessoas

________________________________________________________________________________________

Campanha de inscrições da Mostra de Cenas Curtas, que faz parte

do 10º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil, de 15 a 30

de agosto.

Puderam participar alunos de escolas de ensino regular de todo o

País, ou seja, de escolas estaduais, municipais e particulares de

Ensino Fundamental l, ll e Médio; alunos de escolas de teatro (curso

livre e técnico) e interessados em geral.

As cenas de até seis minutos foram selecionadas pela Comissão

Organizadora do Festival, que divulgou o resultado em 13 de

setembro. A exibição ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro.
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Vagas Remanescentes FIC
Data: 18 a 26 de agosto                     Local: Facebook, Instagram e site

Horário: diversos horários Público: 1.394 pessoas

________________________________________________________________________________________

Campanha de inscrições online para as vagas 

remanescentes de cursos gratuitos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC) de Agente Cultural, 

Dramaturgia, Figurino, Práticas de Dança e 

Recreação.

O prazo para inscrições foi de 18 a 26 de agosto.
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Entrega da revitalização do Edifício Milton Andrade e Teatro Timochenco Wehbi
Data: 28 de agosto                     Local: Edifício Milton Andrade

Horário: 11h Público: 3.600 pessoas

________________________________________________________________________________________

Com a presença do ator e ex-professor da

instituição, Marcos Frota, e do prefeito Tite

Campanella, a Fundação entregou uma estrutura

revitalizada com moderno sistema acústico, obras

de acessibilidade e segurança. Evento teve a

presença de público reduzido e transmissão ao vivo

no Facebook.

O evento contou ato de entrega das reformas,

homenagens e atividades artístico-pedagógicas:

apresentações de piano com aluno Lucas Mameniskis,

performance de grupos de Dança Livre e

Institucional da Fundação e a confecção dos

primeiros traços de uma pintura mural no saguão do

edifício, com o artista visual e ex-aluno Elton

Hipólito.
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Agenda em Brasília

Data: 1 e 2 de setembro                     Local: Brasília

Horário: diversos horários

________________________________________________________________________________________

A diretora da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro o

presidente do Conselho de Curadores, João Manoel da

Costa Neto, e os coordenadores dos programas Mediotec e

FIC, Reinaldo Monteiro e Sergio de Azevedo,

participaram de uma série de reuniões em Brasília.

Os representantes da Fundação estiveram com o

coordenador geral de Bolsas e Auxílios (CGAUX) do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), André

Fernandes; o secretário de Educação Profissional e

Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC),

Tomás Dias Sant’Ana; secretário Nacional de Economia

Criativa e Diversidade Cultural, da Secretaria Especial

de Cultura, Aldo Valentim; e o coordenador geral de

Fomento aos Sistemas de Ensino da Educação Profissional

e Tecnológica (CGFS), vinculada à SETEC, Fábio Henrique

Ibiapina Gomes.
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Prorrogação das inscrições Mostra de Cenas Curtas

Data: 10 de setembro                     Local: redes sociais

Horário: diversos horários Público: 16 pessoas

________________________________________________________________________________________

Foram prorrogadas até 15 de setembro de 2021 as

inscrições de vídeos para a Mostra de Cenas Curtas,

realizada pela Escola de Teatro da Fundação das

Artes. A mostra integra a programação do 10º Festival

Fundação das Artes de Teatro Estudantil e visa

projetar os trabalhos realizados por estudantes de

teatro de todo o País.
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Apresentação “Oi(ii) – em processo” no Festival Vamos que Venimos

Data: 18 de setembro                     Local: Youtube do Festival

Horário: diversos horários Público: 90 pessoas

________________________________________________________________________________________

O Núcleo Adolescente de Teatro da Fundação

participou, no dia 18/9, do 3º Festival de Teatro

Adolescente do Vamos que Venimos - VQV Brasil 2021,

edição brasileira do festival criado na Argentina,

para incentivar a produção cultural dos jovens.

O grupo apresentou o espetáculo "Oi(ii) - em

processo”. Inspirado livremente no filme “Depois a

louca sou eu”, aborda crises de ansiedade e de

pânico. A cena traz como princípio a vida e reflexões

de pessoas que enfrentam essa situação diariamente.
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Projeto Político Pedagógico
Data: 16 de setembro                     Local: Redes sociais

Horário: diversos horários

________________________________________________________________________________________

Campanha para a elaboração coletiva do Projeto

Político Pedagógico (PPP), que busca expressar a

identidade da escola pelos próximos anos, assim como

estabelecer seus projetos e ações artístico-

pedagógicas junto aos alunos e à comunidade.

O formulário para contribuições ficou disponível para

preenchimento por aqueles que estudam, trabalham,

frequentam, usufruem e se relacionam de alguma forma

com a escola.
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Início das atividades da segunda unidade da Fundação
Data: 16 de setembro                     Local: Segunda unidade da Fundação

Horário: 19h Público: 200 pessoas

________________________________________________________________________________________

Para marcar o início das atividades pedagógicas de

sua segunda unidade, que terá como foco os cursos

de formação profissional, a Fundação reuniu alunos,

professores e convidados para uma noite com

apresentações de música clássica.

No edifício, localizado no Bairro Santa Paula,

cerca de dois mil alunos terão acesso aos cursos do

Programa Novos Caminhos – Pronatec e aos novos

projetos educacionais da instituição, como o

Programa “Cria”, anunciado na ocasião.
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Apresentação “Eternidade Company S.A” no Festival Vamos que Venimos

Data: 24 de setembro                     Local: Youtube do Festival

Horário: 20h Público: 80 pessoas

________________________________________________________________________________________

A turma N4/20 do curso de teatro do Programa Mediotec

subiu ao palco virtual do 3º Festival de Teatro

Adolescente do Vamos que Venimos – VQV Brasil 2021

para apresentar o espetáculo “Eternidade Company S.A,

que traz a história de uma imaginária cidadezinha

nordestina chamada Guaranapazinho e que recebe uma

peste enviada por Deus.
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Festival Cena de Teatro - Lugar de Escuta

Data: 4 a 9 de outubro                     Local: Youtube e Zoom

Horário: diversos horários Público: 481 pessoas

________________________________________________________________________________________

Evento anual, o Festival Cena de Teatro de São 

Caetano do Sul foi promovido pela Fundação das Artes 

em parceria com o Sesc de 4 a 9 de outubro, com uma 

programação intensa de espetáculos, palestras e 

oficinas para compartilhar e refletir o Teatro, tendo 

o “agora” como farol para aprimorar saberes, olhares 

e técnicas. 

O tema “Lugar de Escuta” celebrou a visibilidade de 

diversos grupos que compõem o cenário artístico, com 

espetáculos que colocam luz sobre o assunto e com a 

presença de artistas mulheres transexuais e homens 

trans.
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Aproximações Pedagógicas
Data: 26 a 29 de outubro                     Local: Zoom

Horário: 19h               Público: 300 pessoas

________________________________________________________________________________________

Parceira do CPT_SESC com a Fundação das Artes, o

Ciclo de Encontros “Aproximações Pedagógicas: A

Formação do Ator” foi a terceira temporada em

continuação à série de podcasts sobre a formação dos

profissionais de artes cênicas no Brasil.

Os debates on-line com a participação de 12 grupos de

teatro, incluindo coletivos de fora do eixo Rio-São

Paulo, abordaram os processos de formação no

desenvolvimento de experimentações, pesquisas e

dinâmicas de produção das companhias teatrais que se

diferem dos centros formativos. A mediação foi de

Sérgio de Azevedo, artista-gestor-educador, e Celso

Correia Lopes, diretor, dramaturgo e ator.
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Espetáculo “Elã” – Formatura da Turma 65
Data: 23 de outubro a 2 de novembro               Local: Teatro Timochenco Wehbi

Horário: Diversos horários   Público: 420 pessoas

________________________________________________________________________________________

Marcando a retomada das atividades presenciais ao

público no Teatro Timochenco Wehbi, o espetáculo

“Elã” estreou curta temporada em 23 de outubro.

“Elã” apresenta cinco figuras solitárias que vivem

numa grande metrópole. Formada por cinco atores e

atrizes, ao longo dos três anos e meio do curso

técnico, a Turma 65 teve a oportunidade de encenar

diversos estilos e períodos artísticos. Passaram por

processos colaborativos, investigações cênicas e

autores de diferentes linhas estéticas, entre eles,

José Roberto Torero, Harold Pinter e Eric Bogosian.
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Oficina de Carimbos Artesanais 

Data: 6 de novembro  Local: Praça Maria Salete Bento Cicaroni

Horário: 19h     Público: 100 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Fundação das Artes realizou a Oficina de Carimbos

Artesanais durante a primeira edição do Programa São

Caetano Bairro a Bairro de 2021.

O evento foi realizado na Praça Maria Salete Bento

Cicaroni e atraiu a atenção de dezenas de crianças e

famílias.
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Inscrições 1º semestre 2022
Data: 9 a 28 de novembro                         Local: Instagram, Facebook e site 

Horário: diversos horários   Público: 1.283 inscritos

________________________________________________________________________________________

Foram abertas exclusivamente pelo site

www.fascs.com.br as inscrições para os cursos livres

de Artes Visuais, Dança, Teatro e Música e o curso

técnico de Teatro para o primeiro semestre de 2022 na

Fundação.

file://srvfundacao/comunicacao$/Departamento de Comunicação/FASCS 2021/Releases/www.fascs.com.br
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Lançamento do Curso Técnico em Dança: Ballet Clássico
Data:  22 de novembro                            Local: redes sociais e imprensa 

Horário: diversos horários   Público: 280 pessoas/ 17 inscritos

________________________________________________________________________________________

O Curso Técnico em Dança: Ballet Clássico estará

disponível a partir do 1º semestre de 2022 e tem como

objetivo valorizar e preparar o profissional com a

formação de nível técnico em acordo com as

necessidades do mercado, o crescimento e a

diversificação das atividades do segmento de produção

cultural, cada vez mais competitivo.
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Exposição virtual de Aquarelas
Data: 20 a 27 de novembro                         Local: Instagram 

Horário: a partir de 13h   Público: 512 pessoas

________________________________________________________________________________________

Em comemoração ao Dia Internacional da Aquarela,

obras produzidas pela Escola de Artes Visuais da

Fundação das Artes foram exibidas na página do

Instagram “Intercâmbio Visual”, do Núcleo de Pesquisa

em Curadoria e Ações Pedagógicas da instituição.
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Encontros da Escola de Teatro 2021
Data: 13 de novembro a 12 de dezembro            Local: Teatro Timochenco Wehbi e online

Horário: Diversos horários   Público: 2.353 pessoas

________________________________________________________________________________________

A série de eventos reuniu as produções intelectuais e

atividades desenvolvidas durante o processo

pedagógico em sala de aula, proporcionando a difusão

e a comunicação artística entre os alunos e o

público.

Gratuita, a programação incluiu 20 atrações

presenciais, realizadas no Teatro Timochenco Wehbi ou

de forma virtual, transmitidas pelas redes sociais da

instituição.
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Espetáculo Estudos 

Data: 27 de novembro Local: Youtube Escola de Dança 

Horário: 19h Público: 545 pessoas

________________________________________________________________________________________

Et́udes é um balé de um ato coreografado pelo

dançarino e coreógrafo dinamarquês Harald

Lander para estudos de piano de Carl Czerny

arranjado para orquestra por Knudage Riisager.

É considerado uma homenagem ao treinamento do

ballet claśsico.

A coreografa e remontadora Valéria Mattos traz

sua proṕria coreografia, um trabalho

desenvolvido a partir do conteúdo trabalhado

com os alunos nesta volta às aulas presenciais.
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Espetáculo Encontros com a Natureza 

Data: 28 de novembro Local: Youtube Escola de Dança

Horário: 19h Público: 554 pessoas

________________________________________________________________________________________

Apresentação com a participação das alunas dos

níveis Baby Class ao 2º ano, com

representações de diversos elementos da

natureza, como joaninhas, pássaros, flores,

vaga-lumes, estrelas, sol e lua.
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Formatura do Curso Livre de Ballet Clássico 2020 e 2021

Data: 30 de novembro  Local: Teatro Timochenco Wehbi

Horário: diversos horários     Público: 80 pessoas

________________________________________________________________________________________

Formatura de alunas do Curso Livre de Ballet Clássico 

2020 e 2021.
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Espetáculo Diálogos e Processos 
Data: 4 de dezembro  Local: Youtube Escola de Dança

Horário: 19h Público: 139 pessoas

________________________________________________________________________________________

Mostra de criação em dança seguida de diálogos

sobre os processos e trajetórias percorridas, que

compõe a finalização de semestre das turmas de

contemporâneo do curso livre da Escola de Dança

da Fundação das Artes.
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Espetáculo Descorpos
Data: 5 de dezembro  Local: Youtube Escola de Dança

Horário: 19h     Público: 41 pessoas

________________________________________________________________________________________

As intérpretes revelam nesse exercício os

caminhos percorridos por elas durante as aulas.

Desconforto, desconstrução, reflexão e dilatação

de possibilidades surgem e se instalam em seus

corpos.
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(inter)rompimentos 

Data: 5 de dezembro  Local: Youtube Escola de Dança

Horário: 19h     Público: 42 pessoas

________________________________________________________________________________________

As intérpretes revelam nesse exercício os

caminhos percorridos por elas durante as aulas.

Desconforto, desconstrução, reflexão e

dilatação de possibilidades surgem e se

instalam em seus corpos.
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Mostra de Artes Visuais

Data: 26 de novembro a 10 de dezembro  Local: saguão da Fundação

Horário: diversos horários Público: 500 pessoas

________________________________________________________________________________________

A mostra apresentou dezenas de trabalhos realizados

em diversas técnicas, como pintura com tinta

acrílica, pintura em nanquim, desenho com lápis

grafite e carvão, entre outros suportes utilizados no

ateliê de Artes Visuais, ao longo dos últimos meses.



57

Oficina de Carimbos Artesanais 

Data: 28 de novembro  Local: saguão da Fundação

Horário: 10h Público: 100 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Fundação das Artes, por meio da Escola de 

Artes Visuais, marcou presença no Projeto 

Kennedy Multicultural, com a Oficina de Carimbos 

Artesanais, voltada às crianças.
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Concertos Orquestra Sinfônica Jovem 

Data: 7 e 9 de dezembro  Local: saguão da Fundação

Horário: 20h30 Público: 100 pessoas

________________________________________________________________________________________

O repertório contou com músicas de Natal, Música

Popular Brasileira e a composição “Quadros,

Quadrinhoes e Quadrões”, do regente da

Orquestra, Geraldo Olivieri Junior, feita

durante a pandemia.
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Mostra Processos
Data: 6, 7, 9 e 10 de dezembro  Local: Unidade II da Fundação

Horário: 20h e 21h Público: 400 pessoas/275 visualizações

________________________________________________________________________________________

A Mostra traz os trabalhos de 60 alunos que estão

cursando o Programa. Foram apresentados fragmentos

de cenas com temáticas variadas, como os

sentimentos humanos, o tempo, as reflexões sobre a

vida e morte e a resistência.

Também foi apresentada uma seleção de canções

brasileiras de reconhecidos compositores nacionais

como Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan e

Emicida.
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Formatura Programa Fundação das Artes Mediotec
Data: 8, 13,14,15,16 de dezembro  Local: Unidade II da Fundação

Horário: 20h e 21h Público: 500 pessoas

________________________________________________________________________________________

Os 51 formandos das turmas de Teatro_N1, N2, N3 e

N4/20 concluíram os cursos com encenações que tratam

de temas comuns ao cotidiano, como o isolamento

social e a liberdade de expressão.

Também foi realizada a apresentação dos formandos das 

turmas de Canto_N1 e N2/20,com músicas de 

compositores pós-Bossa Nova, utilizando a voz como 

instrumento.
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Pré-Conferência de Cultura e posse do Conselho de Políticas Públicas do Setor Cultural

Data: 4 de dezembro Local: Estação Cultura 

Horário: 9 às 14h Público: 90 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Fundação das Artes participou do evento que

contou com palestras, videoconferência e espaço

para propostas sobre a construção do novo Plano

Municipal de Cultura por Grupos de Trabalho.

Na ocasião, houve a posse dos membros eleitos do

Conselho de Política Cultural (Concult) para a

gestão 2021-2023.
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“Natal Mais Feliz”
Data: 9 e 11 de dezembro  Local: Praça dos Imigrantes

Horário: diversos horários Público: 300 pessoas

________________________________________________________________________________________

A Fundação das Artes realizou ações artísticas no 

evento que marcou o acendimento da Árvore de Natal do 

município. O “Natal Mais Feliz” foi organizado pela 

Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de 

Cultura.

A programação artística contou com os Grupos de 

Ballet, o Concerto Natal Lírico Fundação das Artes 

com a soprano Claudia Neves e o tenor Marcello 

Vannucci e o Show Jazz'n Christmas, com Rodrigo Braga 

(piano), André Soratti (baixo acústico) e Edson Silva 

(bateria), acompanhados da cantora Renata Versolato.
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Lançamento do Edital de Bolsa de Estudos 1° sem 2022
Data: 17 de dezembro  Local: redes sociais

Horário: diversos horários Público: 1.162 pessoas alcançadas

________________________________________________________________________________________

Foi divulgado o Edital de concessão de Bolsas de 

Estudo nas modalidades Munícipe e Monitoria para os 

alunos matriculados no 1° semestre de 2022. 

Os estudantes ou responsáveis deverão solicitar 

pessoalmente a Bolsa de Estudos entre os dias 11 a 17 

de janeiro de 2022. O resultado sairá em 3 de 

fevereiro. 
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