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Troca do piso do palco do teatro Timochenco Wehbi | Ed. 

Milton Andrade.
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III SIMPÓSIO FUNDAÇÃO DAS ARTES DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA PARA DOCENTES E EDUCADORES | 

Palestra: Avaliação como instrumento de transformação 

da prática docente. Ministrada pela Prof.ª Dra. Maria 

Ignez Diniz, doutora pelo Instituto de Matemática e 

Estatística da USP.

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA DA 

FUNDAÇÃO DAS ARTES E O CANTOR TOQUINHO NO 

JANTAR DA ACISCS | Em parceria com a Associação 

Comercial de São Caetano do Sul, a instituição realizou 

concerto com a participação do cantor Toquinho e Jazz 

Sinfônioca da Fundação das Artes. O show, em 

comemoração aos 81 anos da ACISCS, foi realizado no 

Buffet Samyr, onde mais de mil pessoas prestigiaram o 

concerto, que teve a abertura do Trio de Jazz Som na 

Calçada.
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CONCERTO TOQUINHO & JAZZ SINFÔNICA DA FUNDAÇÃO DAS ARTES
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PARTICIPAÇÃO DA FASCS | GOV. EM MOVIMENTO - BAIRRO OLÍMPLICO

Participação da Fundação das Artes no Governo em 

Movimento, realizado no Bairro Olímpico, com a 

participação dos alunos dos grupos Júnior, Juvenil e 

Institucional do curso de dança da Fundação das Artes e 

alunos do curso de artes visuais com oficina de carimbo 

artesanal.



Troca do letreiro da fachada da Fundação das Artes 

(Edifício Milton Andrade).

Reuniões semanais com os Coordenadores Técnicos, 

com vistas à apropriação da estrutura pedagógica dos 

cursos técnicos de Teatro, Instrumento Musical e de 

Canto Teatro e dos Cursos Livres de Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro; Ações pedagógicas. 

Participação da Fundação das Artes no Governo em 

Movimento, realizado no Bairro Osvaldo Cruz, com a 

participação dos alunos dos grupos Júnior, Juvenil e 

Institucional do curso de Dança da Fundação das Artes, 

na EMEF Oswaldo Samuel Massei.
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MARÇO

NOVO LETREIRO | FACHADA ED. MILTON ANDRADE



Aquisição de sistema de monitoria e instalação de 16 

câmeras internas e externas no prédio da Fundação das 

Artes | Edifício Milton Andrade.

A Fundação das Artes participou da reunião do Conselho 

Municipal de Cidadania e Participação Social 

(Comcipas), onde apresentou uma prestação de contas 

à população sobre as realizações da Instituição na atual 

gestão. A Fundação informou sobre a implantação do 

novo Curso Técnico em Dança, os avanços no programa 

de concessões de Bolsas de Estudo, a redução dos 

valores das mensalidades, a ampliação da oferta de 

vagas, as melhorias de infraestrutura.

Nomeação do prédio da Fundação das Artes. O edifício 

recebeu a nominação Edifício Milton Andrade, em ato 

solene homenageando um dos principais líderes 

artísticos do Grande ABC.
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ABRIL

CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO | ED. MILTON ANDRADEREFORMA | JARDIM INTERNO ATELIÊ ARTES VISUAIS



CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO | ED MILTON ANDRADE



Lançamento da revista institucional da Fundação das 

Artes - Realizações.

Participação da Fundação das Artes no Governo em 

Movimento no Bairro Nova Gerty, através das Oficinas de 

Carimbos Artesanais e das apresentações dos grupos 

Institucional, Júnior, e Infantil de Dança.
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Em meio aos eventos comemorativos, no dia 24 

de abril, aconteceu o lançamento do Curso 

Técnico em Dança: IntépreteCriador, que 

proporciona que o profissional crie e interprete 

coreografias diversas, espetáculos de repertório 

e performances contemporâneas, a desenvolver 

práticas e técnicas corporais, bem como utilizar 

estratégias de improvisação. A Cia Fragmento de 

Dança apresentou “Dança para Camille”, 

performance de Vanessa Macedo e Maitê Molnar, 

no Teatro Timochenco Wehbi.

Lançamento do novo curso Técnico em Dança da 

Fundação das Artes.
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A Fundação das Artes de São Caetano do Sul completou 51 anos no dia 25 de abril com uma agenda 

cultural gratuita repleta de atrações para o público de todas as idades. O ponto alto da programação foi 

o concerto na Sala São Paulo com a Orquestra Sinfônica Jovem conduzida pelo maestro Geraldo 

Olivieri, a Big Band Salada Mista com o maestro Ogair Junior, e a participação especial do 

instrumentista Toninho Ferragutti. A abertura foi com o Grupo de Flautas Doces, Quarteto de Violões e 

Orquestra de Violões da FASCS, no dia 1º de maio, às 19h.
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CONCERTO 51 ANOS | SALA SÃO PAULO MAI/2020



A Fundação das Artes de São Caetano do Sul participou 

do programa Governo em Movimento, que aconteceu no 

bairro Santa Maria. Com a participação do grupo 

Institucional de Dança da Fundação e com os alunos do 

curso de Teatro.

A Fundação das Artes realizou de 27 de maio a 29 de 

junho, inscrições para os cursos livres e técnicos nas 

linguagens de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. As 

inscrições foram para as turmas do 2º semestre letivo. 

P a r a  p a r t i c i p a r ,  o  c a n d i d a t o  c o m p a r e c e u 

presencialmente à secretaria da Fundação, de segunda 

à sexta-feira, das 9h às 20h e, aos sábados, das 9h às 12h, 

com original e cópia simples da cédula de identidade ou 

certidão de nascimento, comprovante de residência, 

CPF do responsável (para menores de idade), e duas 

fotos 3x4. E pagou a taxa de inscrição de R$ 20.

AÇÕES DE GESTÃO
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Para ampliar as parcerias com o Programa Pronatec – 

Mediotec/Formação Inicial e Continuada (FIC), a direção 

da Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS), 

esteve no dia 5 de junho, com membros do governo 

Federal em Brasília. Um dos objetivos da visita foi 

reforçar a parceria FASCS e Governo Federal, a fim de 

ofertar novos cursos livres por meio do Programa FIC, 

que é uma ação de qualificação profissional voltada para 

a inserção e reinserção de jovens no mercado de 

trabalho.

O projeto “Som na Calçada” da Fundação das Artes, 

participou do lançamento da Campanha “Elas por Elas”, - 

projeto de conscientização e prevenção ao câncer de 

mama, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de 

São Caetano do Sul, em parceria com a Secretaria de 

Saúde.
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Aquisição de instrumentos (08 boomwhackers e 02 Kit 

Tampa Oitavadoras Boomwhackers) para o curso de 

musicalização.

Aquisição de novo contrabaixo acústico 4/4 para os 

cursos de música.

Reuniões semanais com os Coordenadores Técnicos, 

com vistas à apropriação da estrutura pedagógica dos 

cursos técnicos de Teatro, Instrumento Musical e de 

Canto Teatro e dos Cursos Livres de Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro; Ações pedagógicas.
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AQUISIÇÃO NOVO CONTRABAIXO ACÚSTICO 



O 1º Festival de Inverno – edição música brasileira, contou com um posto de arrecadação de alimentos não perecíveis, por meio do 

programa Multiplique O Bem, as doações foram destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.

Organizado pela Fundação das Artes e pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o 

ParkShoppingSãoCaetano e o grupo Multiplan, o 1º Festival de Inverno Fundação das Artes São Caetano do Sul, aconteceu nos dias 19, 

20 e 21 de julho, no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, ao lado do ParkShoppingSãoCaetano, com entrada franca.

1º Festival de Inverno da Fundação das Artes São Caetano do Sul – Edição Música Brasileira

O Festival contou com atrações musicais de diferentes vertentes distribuídas em dois palcos, com o objetivo de oferecer 

apresentações culturais de qualidade à população e dar visibilidade ao trabalho realizado nas dependências da Fundação das Artes.

Durante o evento se apresentaram conjuntos formados dentro da Fundação, além de apresentações com convidados externos, com 

participação de professores da instituição. Durante a semana que antecedeu o Festival, a Fundação das Artes realizou Ações 

Formativas com oficinas, workshops e cursos, voltados a estudantes de música, educadores, músicos e demais interessados.
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FESTIVAL DE INVERNO FUNDAÇÃO DAS ARTES | JUL 2020



No dia 25 de julho, a Fundação das Artes, realizou uma 

palestra com os professores de Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro sobre “Arte, Educação e Inclusão”, no 

Teatro Timochenco Wehbi. O encontro foi aberto pela 

diretora geral da Fundação, Ana Paula Demambro e as 

palestrantes foram a diretora pedagógica, Suzete 

Moreno e professora Lisbeth Soares.

No dia 26 de julho, a Fundação das Artes, realizou mais 

um encontro com os professores de Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro sobre o tema “O encantamento 

ou desencantamento nosso de cada dia”.

O grupo “Quinteto de Metais”, formado durante o 1º 

Festival de Inverno, se apresentou no evento Inverno 

Solidário, no dia 27 de julho. O evento, contou com a 

participação de voluntários, marcando o encerramento 

da Campanha do Agasalho 2019 e entregou kits com 

edredom e manta de microfibra novos para as 6.500 

famílias cadastradas no programa de cestas básicas da 

AÇÕES DE GESTÃO
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QUINTETO DE METAIS DA FASCS | INVERNO SOLIDÁRIO



No dia 28 de julho, o grupo “Quinteto de Metais”, se 

apresentou na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 

durante a tradicional missa em comemoração aos 142 

anos de São Caetano do Sul.

A Fundação das Artes, a secretaria de Cultura e o 

ParkShoppingSãoCaetano, entregaram no dia 30 de 

julho, cerca de 250 kgs de alimentos não perecíveis 

arrecadados durante o 1º Festival de Inverno Fundação 

das Artes São Caetano do Sul, realizado nos dias 19, 20 e 

21 de julho, no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim.

AÇÕES DE GESTÃO
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PARTICIPAÇÃO QUINTETO DE METAIS DA FASCS NA MISSA DE 142 ANOS DA CIDADE
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Foram divulgados no dia 02 de agosto, os contemplados 

com as bolsas de estudos para o 2° semestre letivo na 

Fundação das Artes de São Caetano do Sul. A lista dos 

beneficiados esteve disponível no site da Fundação e na 

sede da instituição. Ao todo, 311 alunos tiveram acesso ao 

benefício, nas duas modalidades disponíveis, que 

contemplam descontos integrais ou parciais.

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul recebeu no 

dia 21/08, às 18h, no saguão da instituição, o coro de 

Luanda, composto por cerca de quarenta mulheres, 

Kiese muna Yisu. O grupo já se apresentou em diversos 

países, como França, Bélgica e República Democrática 

do Congo.
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Investimento em equipamentos elétricos e iluminação 

na Fundação das Artes (Edifício Milton Andrade), teatros 

Paulo Machado de Carvalho e Santos Dumont.

Investimento em equipamentos de TI para o parque 

informático da Fundação das Artes. 

O projeto “Som na Calçada”, participou do II Fórum de 

Vigilância a Saúde e XII Fórum de Vigilância Sanitária da 

Região do Grande ABC, promovido pela Secretaria de 

Estado da Saúde, por meio do Grupo de Vigilância 

Sanitária (GVS VII), e as Secretarias Municipais de Saúde 

do ABC, na Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul.
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AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS | T.I.



Aquisição de 20 novos quadros brancos com 

pentagramas para as salas de aula da instituição.

Aquisição de novas caixas acústicas, equipamentos e 

aparelhos de som para a Fundação das Artes.

No mês da criança, a Fundação das Artes participou do 

evento "Dia de Brincar“, realizado pela Prefeitura de São 

Caetano. O evento foi realizado no dia 12/10 e contou 

com diversas atividades e atrações durante todo o dia no 

Parque Cidade das Crianças. Se apresentaram os grupos 

Livre, Infantil e Juvenil de Danças da Fundação das Artes, 

a banda Pequeno Gigante e o núcleo 60 com a peça 
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AQUISIÇÃO DE NOVOS QUADROS COM PENTAGRAMAS



Timochenco Wehbi. Na ocasião, a Orquestra Sinfônica 

Jovem e a Camerata de Cordas da instituição (ambas 

formadas por estudantes da Fundação) apresentaram 

um ensaio aberto ao público.

A Fundação das Artes promoveu no dia 29 de outubro, 

uma homenagem ao movimento autonomista, no Teatro

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul investiu 

recentemente em mais de 50 novos equipamentos para 

melhorar a infraestrutura da Instituição. As aquisições 

trazem benefícios aos estudantes, corpo docente e ao 

setor administrativo e envolvem equipamentos de 

informática, sonorização profissional e estrutura básica. 

Os investimentos para viabilizar o pacote de melhorias 

só foram possíveis por conta da política de equilíbrio 

financeiro adotado pela atual direção que, desde o início 

da gestão, traçou como uma das metas a modernização 

das instalações do local.
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Aquisição de letreiro Milton Andrade, nome dado ao 

edifício da unidade Visconde de Inhaúma.

Reuniões semanais com os Coordenadores Técnicos, 

com vistas à apropriação da estrutura pedagógica dos 

cursos técnicos de Teatro, Instrumento Musical e de 

Canto Teatro e dos Cursos Livres de Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro; Ações pedagógicas. 

R e u n i õ e s  s e m a n a i s  c o m  o s  d e p a r t a m e n t o s 

administrativos, afimm de mapear os processos 

internos, produzir o plano de trabalho setorizado e 

concluir a implementação do POP-Procedimento 

Operacional Padrão na Fundação das Artes.
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AQUISIÇÃO LETREIRO | ED MILTON ANDRADE



Aquisição e 1ª etapa do isolamento acústico. 

O tratamento acústico é uma obra de grande proporção 

e representa investimento histórico nos equipamentos 

de cultura da cidade e atende demanda de longa data. 

Decoração natalina (Luzes) na fachada do edifício Milton 

Andrade

Participação da Fundação das Artes nos festejos de 

Natal de São Caetano do Sul.
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DEZEMBRO

DECORAÇÃO DE NATAL | ED MILTON ANDRADE



Os centros comerciais receberam apresentações do Trio de 

Jazz Fundação das Artes com participação de Renata 

Versolatto e Oficina de Cartões Natalinos, além de outros 

grupos da entidade. As apresentações fizeram parte do 

programa "Nasce Uma Nova São Caetano", projeto 

idealizado pela Prefeitura, e também contou com 

interações do Papai Noel com os munícipes.

As Intervenções tiveram início em 16/12, às 18h, em frente à 

sede da própria Instituição, no Boulevard Pedro Martin (Rua 

Visconde de Inhaúma, altura do nº 730). No dia seguinte (17), 

foram contemplados o Centro da cidade e o bairro 

Fundação,  com apresentações às 12h e às 18h, 

respectivamente. No Centro, a ação ocorreu na Praça 

Cardeal Arcoverde; na Fundação, o local escolhido foi a Rua 

24 Horas. Na quarta-feira (18), o clima natalino também 

chegou ao bairro Barcelona, com intervenções na Praça 28 

de Julho.

A Fundação das Artes participou dos festejos de Natal de 

São Caetano do Sul e percorreu os principais centros 

comerciais da cidade com apresentações culturais 

gratuitas, entre 16 e 19/12. Foram mais de 15 Intervenções 

artísticas nos locais de maior movimento do município, 

ocasiões em que a Instituição ofertou à população a 

possibilidade de se aproximar da música instrumental, 

repertório de jazz, blues e sonoridades brasileiras.

OFICINA DE CARIMBOS | FUNDAÇÃO DAS ARTES



Neste ano, o tradicional Show de Natal de São 

Caetano do Sul ocorreu novamente no Parque 

Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica. 

Também no dia 19/12, o Trio de Jazz voltou a se 

apresentar com Renata Versolatto e abriu a festa 

às 18h30. Na sequência, às 19h30, Mônica Salmaso 

e Nelson Ayres subiram ao palco para apresentar 

show especialmente produzido para a ocasião, 

que contou com a participação da Orquestra 

Fundação das Artes em algumas canções.

As ações uniram o objetivo de levar atividades 

culturais de alta qualidade à população com a 

oportunidade de criar repertórios temáticos que 

dialoguem com a data e o ambiente gerado pelos 

ensejos natalinos. Ao longo da História da Arte, o 

Natal foi fonte de inspiração para obras clássicas 

de diversas linguagens, como a "Oratória de Natal", 

de Johann Sebastian Bach, por exemplo.

MÔNICA SALMAZO  E ORQUESTRA JOVEM DA FUNDAÇÃO DAS ARTES | SHOW DE NATAL
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