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Carta de Serviços ao Usuário 

Serviços prestados pelo Departamento de Cultura 

CASA DA CULTURA 

Serviços: 

Oficinas: Banda Marcial, Ballet, Capoeira, C.I.M.A, Cardio Dance, Coral Adulto e Infantil, Dança 

de Rua, Eco Bloco, Guitarra, Inglês, Iniciação Musical Infantil, Piano, Teatro, Viola Caipira, Violão 

popular. 

 
Descrição: 

Banda Marcial: A oficina visa o desenvolvimento musical por meio do aprendizado da técnica de 

instrumentos diversos da categoria dos sopros de metais e percussão. Os músicos se apresentam ao ar 

livre e incorporam movimentos corporais, geralmente algum tipo de marcha. Sua música inclui um 

ritmo forte, adequado à marcha. 

Ballet: É um estilo de dança antigo que se consolidou nas cortes italianas no século XV e possui 

muitas vertentes atualmente. Na Casa da Cultura, a oficina visa o desenvolvimento artístico do aluno 

dividindo o aprendizado do ritmo e da técnica em níveis de acordo com as habilidades de cada 

estudante. 

Capoeira: As oficinas têm como base a valorização da cultura brasileira, reconhecendo aptidões 

físicas naturais através de movimentos, visando a aprimoração da coordenação motora, 

desenvolvimento musical voltado à cultura da capoeira. 

C.I.M.A.: A oficina de “Construção de Instrumento Musicais com Materiais Alternativos” tem o 

intuito de conscientizar a preservação do meio ambiente, proporcionando ao aluno construir seu 

próprio instrumento musical utilizando materiais recicláveis que, posteriormente são utilizados na 

oficina de Eco Bloco. 

Cardio Dance: É uma oficina aeróbica que tem o intuito de incentivar e estimular a prática da 

atividade física através da dança, auxiliando o desenvolvimento da coordenação motora e qualidade 

de vida. 

Coral Adulto: Através do canto e do ritmo, os alunos aprendem a conhecer e valorizar seu próprio 

corpo como instrumento musical. O repertório variado estimula a difusão cultural e o aprimoramento 

da técnica vocal. 

Coral infantil: As aulas ocorrem em ambiente musical lúdico e adequado à faixa etária. Além do 

repertório musical também são estimulados o ritmo, a percepção melódica e harmônica. 

Dança de Rua: É uma modalidade da cultura Hip Hop que, além da atividade física, também 

estimula o convívio social, desenvolve a coordenação motora e a musicalidade. 

Eco Bloco: A oficina tem como fundamento o desenvolvimento motor através de aulas rítmicas 

musicais, estudo de repertório carnavalesco e festas tradicionais. 

Guitarra: A oficina tem como base características do rock nacional e internacional, nas quais o 

repertório e as técnicas próprias do instrumento são praticados. 

Inglês: As aulas em grupo são voltadas para iniciação e apresentação do idioma, visando o 

entendimento ortográfico. Através de apostila autoral, as atividades têm foco em conversação, escrita, 

audição e leitura. 
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Iniciação Musical Infantil: A oficina atende crianças de 5 a 7 anos e busca apresentar os 

fundamentos da música de modo prazeroso e lúdico. Utiliza canções do repertório infantil e 

pedagógico musical, além de recursos áudio visuais e instrumentos da bandinha rítmica. 

Piano: A oficina abrange o ensino musical através da técnica e repertório pianístico clássico e 

popular. 

Teatro: A oficina tem foco no desenvolvimento de expressão dos alunos através de improvisações 

e jogos didáticos. 

Violão Popular: As aulas de violão popular visam o aprendizado do instrumento através do método 

popular, ensinando aos alunos fundamentos de teoria básica musical, manuseio do instrumento e 

prática de repertório eclético. 

Viola Caipira: As aulas de viola caipira visam a difusão da cultura brasileira da música sertaneja 

raiz. Essa oficina é voltada para a prática de repertório. 

 
Custo: 

Todas as oficinas são gratuitas e as vagas são preenchidas por ordem de inscrição. As inscrições 

normalmente são abertas no início do semestre (janeiro e julho). Vagas limitadas, seguindo a 

disponibilidade da modalidade escolhida. 

 
O que é preciso para acessar? 

As inscrições são realizadas na Casa da Cultura presencialmente. Informações podem ser 

acessadas pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Itupeva ou pelo telefone 4591-8505. 

 
Documentos necessários: 

Os documentos necessários para a inscrição nas oficinas da Casa da Cultura são: 

- RG, CPF ou Certidão de nascimento do aluno; 

- RG e CPF do responsável legal, em caso de menoridade; 

- Comprovante de endereço/trabalho ou holerite 

 
Informações que devem ser fornecidas pelo munícipe: 

No ato da inscrição é necessário informar: nome completo do aluno, data de nascimento, endereço, 

telefones para contato. Em caso de menoridade, será obrigatório informar os dados do responsável e a 

assinatura. 

Para as aulas que envolvam atividade física o aluno deverá informar se tem algum problema de 

saúde e se toma algum medicamento. 

 
Quem deve solicitar: 

Todo munícipe que reside ou trabalha na cidade de Itupeva. A inscrição só será válida com a 

apresentação do comprovante de endereço/trabalho ou holerite. 

 

 
Unidade Responsável: 

Secretaria de Agricultura, Cultura e Turismo 

 
Principais etapas para processamento do serviço / Previsão e prazo: 
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- Data de abertura de inscrição: divulgação pelas mídias oficiais da Prefeitura. 
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- Inscrição do aluno: mediante disponibilidade de vaga e apresentação dos documentos 

necessários. 

- Início das aulas: informações no ato da inscrição. 

- Lista de espera: caso haja procura além da capacidade permitida haverá lista de espera válida 

pelo prazo de 6 meses, conforme desistência dos alunos que já estavam fazendo as aulas. Após esse 

período a inscrição deverá ser refeita na próxima abertura de semestre. 

 
Arquivos disponíveis: 

(não consta) 

 

 

 

 

 
Valdirene Aparecida Pavan 

Secretária Municipal de Agricultura, Cultura e Turismo 
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