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ESCO IA  DE ARTES VISUAIS DO PARQUE [AGE
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO 

DEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE
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ESCOLA DE ARTES VISUAIS 1)0 TARQUE LAGF  
Secretaria de Estado de Cultura rio Rio Hr .lanriro 
Departamento Geral He Rsrolas He Arte

Diretor
João Carlos G oldberg
Coordenadora Geral
Gioclana Holanda
Coordenadora He Ensino
Suzana Qneiroga
Coordenador de Exposições e Eventos
Nelson A ugusto

Complet amente reestruturado rm suas basee: eoneeituais e filosóficas, o 
N úcleo de Crianças e .Tovens da E A V , volta a oferecer urna nova opção 
na formação de nossos jovens
Sob a Coordenação da educadora M aria Tornaghi, o Núcleo, além de se 
integrar à nova estrutura pedagógica da EAV determina suas bases voltado 
para as questões contemporâneas da arte e da educação, calcado em pres
supostos onde a sensibilização, a ampliação do imaginário, a expressão en 
quanto organização da linguagem, a capacidade criadora o a criatividade 
como elemento de transformação e a percepção enquanto consciência são 
encarados como indispensáveis para que o homem se desenvolva enquanto 
sujeito de seu processo
A EAV espera assim contribuir com a qualidade na formação de recursos 
humanos.
Rio de Janeiro, junho de 1992.
João Carlos G oldberg .
Diretor da EAV.

NÚCLEO DE CRIANCAS E JOVENS

Coordenação do Núcleo: M aria Tornaghi 
Equipe de Trofessores:
Ana de Holanda  
Carli Tortella  
C h ristinnne P othier  
Cláudia Saldanha 
G eorgette M elhcni 
Nona Dnlthar

O N úcleo de Crianças e Jovens tem como objetivo instrumentalizar o 
aluno para reconhecer o explorar alternativas nas artes plásticas.
Com uma linha de atuação compatível eom a orientação e filosofia gerais da 
esrola. este núcleo mantém a ênfase na eontemporaneidade utilizando para 
isso metodologia específica
A prática da equipe do Núcleo é apoiada em uma base teórica sólida e em 
pressupostos metodológicos que tomam a arte como atividade cognitiva 
O trabalho de arte é visto como um processo que envolve continuidade e 
aprofundamento. Esse trabalho se apoia numa reflexão constante do aluno 
sobre seu processo e sua produção, feita de maneira lúdica e séria 
Os aspectos ligados à perrepção são considerados de extrema importância 
e inseparáveis dos outros aspectos
As questões especificas de uma linguagem pessoal são compreendidas den 
t.ro de um contexto cultural onde a arte contemporânea exerce um papel 
relevante A relação eom outros núcleos da EAV, e sobretudo eom o Setor 
de Exposições e Eventos, estabelece condições privilegiadas de trabalho.

O Núcleo de Crianças e Jovens vai atender crianças a partir de 5 anos de 
blade até adolescentes, oferecendo várias opções de horários em turmas para 
as seguintes idades:
5 a 8 anos 
9 a 12 anos 
A cim a de 13 anos

Informações na secretaria da escola com Alexandra ou 
Aristides, ou pelo*; telefones (021)226.1879 e 220.9021 
R Jardim Botânico 111 Rio de Janeiro CET 22.4GTOOO

Apoio  mit ural- G est et n o r-Nashua

CURSOS DE FÉRIAS - JULHO DE 1992

CURSOS: 2£ SEMESTRE DE 1992

H orário das T urm as - Início dia ã de Julho 

D e 5 a 8 anos-
terças e quintas das 9:00 às 11:00 hs - G eorgette  
terças e quintas das 11:30 às 16:30 hs - Ana  
segundas das 14:30 às 16:30 hs - Ana

De 9 a 12 anos:
segundas e quartas das 9:00 às 11:00 hs - Cláudia  
quartas e sextas das 16:00 às 18:00 hs - Christianne  
sextas das 9:00 às 11:00 hs Nena

A cim a de 13 anos:
terças e quintas das 0;00 às 11:00 hs - Christianne  
terças e quintas das 17 00 às 10 00 hs Carli 
sextas das 9:00 às 1 1:00 hs Christianne
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ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE Completamente reestruturado em suas bases conceituais e filosóficas, o
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro N úcleo de Crianças e Jovens da EAV, volta a oferecer uma nova opção
Departamento Geral de Escolas de Arte na formação de nossos jovens.

Sob a Coordenação da educadora Maria Tornaghi, o Núcleo, além de se 
integrar à nova estrutura pedagógica da EAV determina suas bases voltado 
para as questões contemporâneas da arte e da educação, calcado em pres
supostos onde a sensibilização, a ampliação do imaginário, a expressão en
quanto organização da linguagem, a capacidade criadora e a criatividade 
como elemento de transformação e a percepção enquanto consciência são 
encarados como indispensáveis para que o homem se desenvolva enquanto 
sujeito de seu processo.
A EAV espera assim contribuir com a qualidade na formação de recursos 
humanos.
Rio de Janeiro, junho de 1992.
João Carlos G oldberg.
Diretor da EAV.

Diretor
João Carlos G oldberg
Coordenadora Geral
Giodana Holanda
Coordenadora de Ensino
Suzana Queiroga
Coordenador de Exposições e Eventos
Nelson Augusto

NÚCLEO DE CRIANÇAS E JOVENS

Coordenação do Núcleo: Maria Tornaghi. 
Equipe de Professores:
Ana de Holanda 
Carli Portella 
Cliristianne Rothier 
Cláudia Saldanha 
Cláudia Tebyriça 
G eorgette M elhem  
Helena Jacobina 
Nena Balthar

O N úcleo de Crianças e Jovens tem como objetivo instrumentalizar o 
aluno para reconhecer e explorar alternativas nas artes plásticas.
Com uma linha de atuação compatível com a orientação e filosofia gerais da 
escola, este núcleo mantém a ênfase na contemporaneidade utilizando para 
isso metodologia específica.
A prática da equipe do Núcleo é apoiada em uma base teórica sólida e em 
pressupostos metodológicos que tomam a arte como atividade cognitiva.
O trabalho de arte é visto como um processo que envolve continuidade e 
aprofundamento. Esse trabalho se apoia numa reflexão constante do aluno 
sobre seu processo e sua produção, feita de maneira lúdica e séria.
Os aspectos ligados à percepção são considerados de extrema importância 
e inseparáveis dos outros aspectos.
As questões especificas de uma linguagem pessoal são compreendidas den
tro de um contexto cultural onde a arte contemporânea exerce um papel 
relevante. A relação com outros núcleos da EAV, e sobretudo com o Setor 
de Exposições e Eventos, estabelece condições privilegiadas de trabalho.

O Núcleo de Crianças e Jovens vai atender crianças a partir de 3 anos de 
idade até adolescentes, oferecendo várias opções de horários em turmas para 
as seguintes idades:
3 a 5 anos 
5 a 8 anos 
9 a 12 anos 
A cim a de 13 anos.

Informações na secretaria da escola com Alexandra ou 
Aristides, ou pelos telefones (021)226.1879 e 226.9624.
R. Jardim Botânico 414 Rio de Janeiro CEP 22.461-000.

A

Apoio rultural:Gestetner-Naslma

CURSOS DE FÉRIAS - JULHO DE 1992 

CURSOS: 2- SEMESTRE DE 1992

H orário das Turmas 
De 3 a 5 anos:
. quartas e sextas de 14:00 às 16:00 hs - Nena 

De 5 a 8 anos:
. terças e quintas das 9:00 às 11:00 hs - G eorgette 
. terças e quintas das 14:30 às 16:30 hs - Ana 
. segundas das 14:30 às 16:30 hs - Ana
De 9 a 12 anos:
. segundas e quartas das 9:00 às 11:00 hs - Cláudia S. 
. quartas e sextas das 16:00 às 18:00 hs - Christianne 
. sextas das 9:00 às 11:00 hs - Nena
A cim a de 13 anos:
. terças e quintas das 9:00 às 11:00 hs - Christianne 
. terças e quintas das 17:00 às 19:00 hs - Carli 
. sextas das 9:00 às 11:00 hs - Christianne 
• terças e quintas das 14:30 às 16:30 hs - Carli

Atividades de fim de semana
. Sábados de 15:00 às 17:00 de 6 a 12 anos - 

Christiane, Claudia T . e Helena


