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ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO 
DEPARTAMENTO GERAL DAS ESCOLAS DE ARTE

NÚCLEO DE CRIANÇAS E JOVENS

O ensino da arte está relacionado a uma visão de arte.
O Núcleo de Crianças e Jovens mantem a ênfase na contemporâneidade que marca a 

Eescola de Artes Visuais.
Identificando seus próprios interesses e questões, o aluno e o professor inventam projetos 

que apresentam elementos peiceptivos, produtivos e reflexivos. Estes projetos possibilitam que, 
de maneira lúdica e séria, mesmo as crianças menores, desenvolvam processos pessoais que 
envolvam continuidade e aprofundamento. As questões específicas dos trabalho individuais são 
compreendidas dentro de um contexto cultural onde a arte contemporânea e suas questões 
exercem um papel relevante.

A equipe pedagógica do Núcleo é coordenada por Maria Tomaghi. Sua prática é apoiada 
em uma base teórica repensada em reuniões constantes e em pressupostos metodológicos que 
tomam a arte como atividade cognitiva.

A relação com outros núcleos da EAV, e sobretudo com o setor de exposições e eventos, 
estabelece condições privilegiadas de trabalho.

Horário das turmas para o ano letivo de 1993
De 3 a 5 anos: quartas e sextas de 9:00 às 11:00 hs - Nena Balthar 

quartas e sextas de 14:00 às 16:00 hs - Nena Balthar
De 5 a 8 anos: terças e quintas de 9:00 às 11XX) hs - Georgette Melhem 

terças e quintas de 14:00 às 16:00 hs - Ana de Holanda
De 9 a 12 anos: segundas e quartas de 9 .-00 às 11:00 hs - Cláudia Saldanha 

quartas e sextas de 16:15 às 18:15 hs - Chnstianne Rothier
De 13 a 18 anos: sextas de 9:00 às 11XX) - Christianne Rothier

terças e quintas de 16:15 às 18:15 - Carli Portela
Obs.: Outras turmas poderão vir a ser formadas quando 4 ou mais candidatos, da mesma 

faixa etária, estiverem interessados em um mesmo horário.
As turmas que tiverem 3 ou menos alunos poderão vir a ser canceladas.


