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Aulas de Pintura em Tela
A pintura é uma atividade que transmite uma sensação de bem-estar psicológico e
permite uma melhor autoestima.
Objetivos:
* Desenvolver a criatividade, explorando as diversas técnicas, materiais e
procedimentos da pintura.
* Desenvolver o estilo pessoal e o senso crítico do aluno, aprimorando sua
sensibilidade e estimulando a autoconfiança; capacitar para a pesquisa e inovação da
arte, enfocando duas linhas didáticas: pintura acadêmica (paisagens, marinhas,
natureza morta, flores, animais) e pintura contemporânea.
* Conhecer e saber utilizar os materiais de pintura.

As aulas serão ministradas no Atelier uma vez por semana.
Poderão participar das aulas alunos a partir do 1º ano.

Horários disponíveis.

2ª feira: 16h00 – 17h00

2ª feira: 17h00 – 18h00

4ª feira: 15h30 – 16h00 (alunos do 1º ano)

4ª feira: 16h00 – 17h00

Valores: R$ 130,00 (aulas com duração de uma
hora, uma vez por semana).
R$ 100,00 (aulas com duração de 30 minutos, uma vez por semana).

Durante as aulas, o acompanhamento é personalizado.

As inscrições deverão ser feitas via formulário online no site do colégio.
www.oshiman.com.br.
As vagas são limitadas e o critério para preenchimento das vagas será:

1. Os alunos que já estavam em 2021  têm preferência;

2. Ordem de inscrição.

Regras:

* As aulas vão até dezembro, não havendo aulas e nem pagamento no mês de julho.
* A ausência do aluno em alguma aula não caracteriza desconto na mensalidade e
nem reposição da mesma.
* A desistência do aluno no decorrer do mês não implica na devolução do valor pago
no mês e nem proporcionalmente ao número de aulas não praticadas.
* Não haverá aula em feriados e emendas de feriados. Será seguido o calendário do
colégio.
Qualquer esclarecimento ou dúvida, entrar em contato pelo email: katia@oshiman.com.br

Atenciosamente,
Profª. Kátia     
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