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()

Áera de enquadramento
[ Arte Popular ]
Música
Cultura
Dança
Artes manuais

Apresentação
O PROJETO
O projeto divide-se em 3 frentes, com os nomes de “ARTE E BRINCADEIRA”, “SENSORIAL BABY” e
“ATELIER CRIATIVO” por Lá na casa da Dona Joaninha.
A primeira, tem como objetivo oferecer uma agenda mensal e variada aos finais de semana com
oficinas ao ar livre para o público presente. Ofereceremos uma agenda diferente com programações
que incluem a cada encontro brincadeiras de roda, oficinas coletivas com profissionais de
múltiplas áreas, contação de histórias e brincadeiras monitoradas por brincadores Dona Joaninha
para crianças à partir de 3 anos.
Durante a semana, para crianças entre 4 meses e 3 anos, propomos a realização de oficinas de
musicalização infantil para mamães e bebês em espaços como hospitais infantis. Os benefícios da
música e do despertar musical para bebês são incontáveis. Participar de atividades como essas em
família faz também com que vínculos familiares sejam fortalecidos.
A terceira frente, leva oficinas artísticas e culturais para dentro das escolas municipais da
cidade seguindo um conceito de projetos muito popular nos Estados Unidos denominado “DIY”, do
inglês “Do it yourself”, “Faça você mesmo” em português. Pintura em madeira, pintura em tela,
jardinagem, e projetos variados são desenvolvidos como atividades extracurriculares por
profissionais da área. Ao final de cada encontro, o projeto criado e confeccionado pelo aluno é
levado pra casa, uma forma de descobrir e oferecer diferentes potencialidades nas crianças
atendidas.
CONTRA PARTIDA
Uma vez ao mês, durante a semana, será a vez de crianças da rede municipal de Mogi das Cruzes
irem até a Casa da Dona Joaninha, lugar mágico, onde muita brincadeira e oficinas são realizadas
num ambiente acolhedor e afetivo. Brincadeiras, piquenique e hora do conto farão parte das
“tardes em amigos” Lá na Casa da Dona Joaninha.
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