
Cursos alternativos

    

Pró-Memória abre inscrições para cursos que vão do blog aos brinquedos tradicionais
  
A Fundação Pró-Memória, ligada à Prefeitura de São Carlos, está com as inscrições abertas
para os cursos do segundo semestre de 2010, que vão de setembro até dezembro.

Estão sendo oferecidos seis cursos: Maquetaria Estrutural, Reinventando brinquedos
tradicionais, Curso de restauro e reciclagem de móveis, Maquetismo ferroviário, Blogando e
Origami.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas na Estação Cultura, localizada na rua
Antônio Prado, s/n, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17h. Para outras informações acesse w
ww.promemoria.saocarlos.sp.gov.br
.

Confira a programação: 

Maquetaria estrutural 
Pretende abordar técnicas de construção usuais por profissionais em carpintaria aplicadas à
escala das maquetes. Assim, a produção das maquetes em madeira servirá como objeto de
estudo para o projeto e a execução de diversas estruturas produzidas em madeiramento que
utilizem sistemas de pré-fabricação de peças, tais como casas, telhados, pontes, cercas,
porteiras e madeiramentos em geral.         .
Duração: de 20/9 a 13/12
Horário: segundas e quartas, das 9h às 12h.
Vagas: 15 
Recomendação etária: a partir de 16 anos 

Reinventando brinquedos tradicionais
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Propõe a visitação temática de antigos brinquedos tradicionais que eram feitos em madeira,
revivendo desde a história do próprio brinquedo até as técnicas construtivas empregadas em
sua fabricação, nos vários sistemas tradicionais de junções e encaixes entre peças que não
poderiam faltar ao conhecimento de um bom marceneiro.               
Duração: de 20/9 a 13/12
Horário: segundas e quartas, das 16h às 18h.
Total de vagas: 15 
Recomendação etária: a partir de 16 anos. 

Curso de restauro e reciclagem de móveis
Procura capacitar auxiliares em restauração de móveis, por meio de conhecimentos teóricos e
práticos, gerando novas oportunidades de inserção produtiva no mercado de trabalho. O móvel
antigo é um objeto potencialmente valorizado pelas suas qualidades estéticas e pela qualidade
de suas madeiras e componentes duráveis, podendo ser requalificado e transformado em novo
objeto, útil e comercial-mente valorizado.        .             
Duração: de 20/9 a 15/12
Horário: segundas e quartas, das 14h às 16h.
Vagas: 10
Recomendação etária: a partir de 16 anos 

Maquetismo ferroviário
Pretende construir maquetes que reproduzam os ambientes ferroviários, urbanos e rurais,
explorando essa ferramenta de representação tridimensional associada ao movimento dos
modelos ferroviários, desenvolvendo noções de escala e proporção.
Turma 1: de 23/09 a 02/12 - quintas, das 14h30 às 18h  
Turma 2: de 25/09 a 04/12 - sábados, das 14h30 às 18h  
Vagas: 20
Recomendação etária: a partir de 12 anos

Blogando
Este curso pretende inserir o jovem no universo da criação artístico-cultural por meio da
introdução ao processo de criação de um blog. Busca ainda trazer à tona a criatividade dos
participantes a partir do contato com novas tecnologias.
Turma 1: de 22/09 a 15/12 - quartas, das 14h às 18h  
Turma 2: de 23/09 a 16/12 - sábados, das 9h30 às 11h30  
Vagas: 10
Local: Telecentro - Estação Cultura
Recomendação etária: a partir de 14 anos

Origami
Arte tradicional japonesa de dobrar papel criando representações de determinados seres ou
objetos com dobras geométricas.
Duração: de 24/09 a 03/12
Horário: sextas, das 14h30 às 16h30.
Total de vagas: 15
Recomendação etária: livre (menores de 10 anos somente acompanhados pelos pais ou
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responsáveis)
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