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Professores participantes do Curso de Formação Continuada em Artes na Sala dos Pomares. 

  

Fórum de Relatos do Programa Educativo Silvio 
Nunes Pinto Ofício e Engenho 

No último sábado, dia 03 de dezembro, aconteceu o último encontro da 12ª edição do Curso de 
Formação Continuada em Artes da FVCB, programação realizada em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de Viamão. Na ocasião, foram apresentados projetos realizados em sala de 
aula nas escolas municipais de Viamão. 
 
Em cartaz no ano em que o município de Viamão completou 275 anos, a exposição Silvio Nunes 
Pinto: Oficio e Engenho, organizada por Marcela Tokiwa e Vera Chaves Barcellos, apresentou ao 
grande público a engenhosa produção de um artista viamonense autodidata, com obra de elevada 
originalidade. Na avaliação de professores participantes da Formação Continuada, a arte de Silvio 
dialoga diretamente com a realidade e os anseios dos estudantes, o que possibilitou um engajamento 
comunitário de largo alcance. 
 
A 12ª edição do Curso, constituída por 06 encontros presenciais, contou com a participação do 
artista Wilson Cavalcanti e da historiadora da arte Profª Drª Paula Ramos, além da orientação na 
elaboração de projetos realizada pela arte-educadora Margarita Kremer, coordenadora do Programa 
Educativo. A FVCB, através do seu Programa Educativo, segue apostando no potencial socialmente 
transformador da arte. 
  

 



Visita Mediada à Silvio Nunes Pinto: Ofício e Engenho  

No dia 17 de dezembro, sábado, a FVCB promove uma visita mediada à exposição Silvio Nunes 
Pinto: Ofício e Engenho. Para ocasião, a Fundação Vera Chaves Barcellos disponibilizará transporte 
gratuito POA - Viamão - POA, com saída às 14 horas, em frente ao Theatro São Pedro (Praça da 
Matriz - Centro de Porto Alegre).Inscreva-se e garanta o seu lugar, através do e-
mail: info@fvcb.com  ou pelos telefones: (51) 3228-1445 | (51) 8102-1059. 
  
Visita Mediada à exposição Silvio Nunes Pinto Ofício e Engenho 
Quando: dia 17 de dezembro de 2016 
Horário: das 15h às 16h30  
Local : Sala dos Pomares, Fundação Vera Chaves Barcellos, Avenida Senador Salgado Filho, 8450, 
parada 54, Viamão, RS.  
Informações: www.facebook.com/fvcbarcellos 
  

Recesso das atividades da FVCB 

Informamos que a Fundação Vera Chaves Barcellos entrará em recesso a partir do dia 26 de 
dezembro. Retornamos às atividades no dia 24 de janeiro de 2017. 
Desejamos a todos boas festas!  

Para saber mais 

Artigo de pesquisadores da Universidade estadual de Minas Gerais sobre a constituição do ensino de 
arte na estrutura do intelecto humano: A importância do ensino da arte na formação: uma abordagem 
sobre cognição. 
 
[+] www.uemg.br/openjournal/index.php/SCIAS/article/view/591/pdf_1  
  

Pesquisas on-line  

Entrevista com a arte-educadora Ana Mae Barbosa, na qual ela critica os planos do governo federal 
de retirar a obrigatoriade do ensino de arte do currículo escolar. 
 
[+] http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2016/10/a-arte-ajuda-a-criar-um-ensino-ativo-
diz-arte-educadora-pioneira-8046706.html 
  

Dicas do Canal 

Dicas para educadores 

Site Universia Brasil com dicas de pesquisas, dicas, cursos e conteúdo específico para professores e 
educadores. 
[+] http://www.universia.com.br  

 
Oficina de Composição de Imagens para Vídeo e Fotografia  

Oficina gratuita de composição de imagens para vídeo e fotografia com Marcelo Monteiro. Nos dias 
15 e 16 de dezembro, das 15h às 18h, acontecerá no Vila Flores (R. São Carlos, 759, bairro Floresta) 
uma oficina teórico-prática. Marcelo Monteiro é artista visual, trabalha com xilogravura, litografia, 
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desenho, fotografia e video. Ministra cursos de Gravura. Atua na produção de videoarte, videodança, 
experimental, documentários e videoclip. Administra e produz o Estúdio Hybrido. 
Carga horária: 6 horas (3 horas na quinta e 3 horas na sexta). 
Faixa etária: a partir de 14 anos. 
Máximo de 20 alunos. 
Informações:  
[+] http://bit.ly/2hb44f2 

Exposições em cartaz  

Pinturas ¿ | Exposição de Clóvis Dariano 

Visitação: de 10 de dezembro a 23 de dezembro de 2016, de segunda à sexta, das 10h às 18h. 
Onde: Studio Clio, Rua José do Patrocínio, 698 | Cidade Baixa, Porto Alegre.  
Informações: (51) 32547200 | atendimento@studioclio.com.br 

Exposição de Gisela Waetge 

Visitação: de 30 de novembro de 2016 a 31 de março de 2017, de segunda a sexta, das 10h30 às 
22h, sábados das 10h30 às 21h, domingos e feriados das 10h30 às 20h. 
Onde: Galeria do Instituto Ling, Rua João Caetano, 440 | Bairro Três Figueiras, Porto Alegre. 
Informações: (51) 35335700 | www.institutoling.org.br 

 
Lendas de um Continente Sulino 

Visitação: de 08 de dezembro a 22 de dezembro de 2016, das 10h às 19h.  
Onde: Centro Cultural Erico Verissimo, Rua dos Andradas, 1223 – Centro Histórico, Porto Alegre. 
Informações: (51) 3226-7974 | http://www.cccev.com.br  

Para se conectar 

FVCB no Facebook 

Curta a página da Fundação Vera Chaves Barcellos no Facebook: www.facebook.com/fvcbarcellos. 
Lá, você encontra novidades da FVCB, além de dicas de exposições, cursos entre outros. 

FVCB no Instagram  

Siga as publicações da @FVCB_OFICIAL no instagram. Para vincular suas fotos, acrescente #fvcb . 

Depoimentos e Sugestões 

Envie-nos relatos e depoimentos sobre as ações do Programa Educativo da FVCB. Sugestões para o 
Canal do Educador serão muito bem-vindas, para que possamos, cada vez mais, aprimorar nosso 
canal de comunicação.  
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