Regulamento para as oficinas
Neste material, você pode conferir as datas de inscrições, o período das aulas,
como realizar sua inscrição e demais informações sobre as oficinas.
Cronograma
09 a 20/05 - Inscrições via formulário online.
até 23/05 - Envio de e-mail com orientações para pagamento de taxa àqueles que
foram contemplados com vaga.
até 26/05 - Prazo para pagamento da taxa de inscrição.
29/05, 05/06 e 12/06 - períodos das oficinas

Orientações para inscrições nas Oficinas da ALTA
Calendário de aulas
As oficinas ocorrerão nos dias 29 de maio, 05 e 12 de junho, sempre aos domingos,
no formato presencial.
Inscrições
Os interessados nas oficinas poderão realizar sua inscrição a partir das 09h de
10/05, até as 18h do dia 20/05, mediante preenchimento de formulário online. Cada
oficina tem um limite de vagas, que será preenchido dentro do limite daquelas
oferecidas em cada turma até o pagamento da taxa de acordo com o cronograma
divulgado.
Valor de inscrição:
Oficinas de Crochê e Compostagem doméstica
R$20,00 - Associados
R$50,00 - Não associados
Oficina de Mosaico
R$50,00 - Associados
R$70,00 - Não associados
ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO:
-

Para se inscrever nas oficinas, você deve preencher apenas um formulário
com todas as oficinas que escolher.
O formulário estará disponível somente nos meios de comunicação da ALTA.
As vagas são limitadas, e serão preenchidas conforme a ordem de
recebimento dos formulários até o limite de vagas de cada oficina.

-

-

-

-

-

-

Poderão participar das oficinas, toda a comunidade correspondente a região
do Lago Tarumã, associados e não associados.
Aqueles que forem contemplados com uma vaga nas oficinas, serão
comunicados, via e-mail informado na inscrição, até o dia 23/05. Portanto,
fique atento a sua caixa de e-mail, pois as informações sobre ser
contemplado com a vaga e procedimentos do pagamento, chegarão por este
e-mail.
A pessoa contemplada com vaga na(s) oficina(s), que receber o e-mail com o
comunicado, deverá realizar o pagamento da inscrição até o dia 26/05, às
18h.
A pessoa contemplada deverá efetuar a inscrição, de acordo com as
instruções recebidas pelo e-mail, via transferência bancária ou Pix, mediante
pagamento da taxa correspondente a cada oficina: Oficinas de Crochê e
Compostagem caseira, R$20,00 para associados e R$50,00 para não
associados; Oficina de Mosaico, R$50,00 para associados e R$70,00 para
não associados.
Importante: Fazer um único depósito para todas as oficinas que for cursar. O
não pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado será considerado
como desistência da vaga pretendida.
As pessoas que fizerem a inscrição e por qualquer razão desistirem, têm 24h
antes do inicio das aulas para comunicar a desistência e solicitar a devolução
da taxa. Após este período, a taxa não será devolvida.
A oficina somente será realizada se tiver pelo menos 50% das vagas
preenchidas no período de inscrição.
As oficinas serão no modo presencial, cumprindo os protocolos de saúde.

OFICINAS
Oficina de mosaico
Através da utilização e reutilização de azulejos e lajotas, cortados e/ou quebrados
em diferentes tamanhos, são criadas novas formas e objetos, com cores e
tamanhos variados, estimulando a sensibilidade, a observação e a criatividade.
Oficineira: Niltamara Gomes
Pré-requisito: nenhum
Vagas: 06
Horário: das 10h às 12h30
Local: Espaço de Arte Viandantes - R. Teresa Sica Nunes, 566 - Centro, Viamão
Data: 29 de maio
Materiais: Inclusos
Oficina de Compostagem doméstica
Você sabia que mais de 60% dos resíduos que produzimos vão para aterros
sanitários? São resíduos que poderiam ser compostados e voltar para a natureza da
forma correta. Por isso, nesta oficina teremos um momento de reflexão sobre os
resíduos que produzimos diariamente em nossas casas e, assim, podermos criar
hábitos no nosso cotidiano. Vamos aprender a tratar de nossos resíduos orgânicos;
Verificar com o que outros tipos, esses restos podem ser misturados; O que não é
possível compostar, e que pode ser doado para propriedades maiores ou mesmo
virar rejeito. Além de, aprender como produzir estes compostos, que depois de,

respeitadas todas as etapas, estará pronto, tendo como resultado, o adubo, para
assim, saber onde utilizá-lo.
"Façamos a nossa parte, a Natureza espera isso de nós!"
Oficineira: Iliete Citadin
Pré-requisito: nenhum
Vagas: 10
Horário: das 10h às 12h
Local: Espaço de Arte Viandantes - R. Teresa Sica Nunes, 566 - Centro, Viamão
Data: 05 de junho
Materiais: Inclusos
Oficina de crochê - Amigurumi
Nesta oficina, será desenvolvido a técnica de confecção de amigurumis, utilizando
pontos do crochê e também como interpretar as receitas, de forma expositiva e
explicativa.
Oficineira: Caroline Zanoni Instagram @ Sou_Singular
Pré-requisito: Nível básico, necessário conhecimento em crochê.
Vagas: 06
Horário: das 10h às 11h30
Local: Espaço de Arte Viandantes - R. Teresa Sica Nunes, 566 - Centro, Viamão
Data: 12 de junho
Materiais: Não Inclusos - cada participante deve ter seu próprio material
● linha de crochê amigurumi - cor de preferência (ou fio correspondente)
● agulha de crochê 3 mm (ou agulha de crochê corresponde)
● Enchimento fibra acrílica
● retalho de Feltro
● Agulha de tapeceiro
● Cola universal ou de silicone

Faça sua inscrição: https://forms.gle/kPfUk48ksynuYojFA

