
Ministério d• Cultura, 
Governo do Estado de Sao Paulo 
e Secretclria da Cuttura cipresentam 

Catálogo da Rede 
de Pontos de Cultura 
do Estado de São Paulo 
2010 a 2012 





Em 1962, o escritor italiano Umberto Eco publicou uma importante coleção de ensaios, analisando questões 
relacionadas especialmente à literatura, às artes visuais e à música. Intitulado Obra aberta, foi lançado em um contexto 
de enorme confusão de formas estéticas. O conceito que deu nome ao livro passou, desde então, a exercer fascínio 
sobre o mundo artístico, na medida em que superava a visão tradicional de autoria e projetava tanto os intérpretes 
quanto o próprio público à condição, eles mesmos, de criadores da obra de arte. Se as poéticas clássicas se mostravam 
insuficientes diante da pluralidade de sentidos do mundo, a obra aberta parecia capaz de produzir um sentido inédito, 
descentralizado e plural. Da poética à política, a história parece oscilar entre sistemas abertos ou fechados, mais ou 
menos sensíveis à complexidade da aventura humana.

Numa perspectiva contemporânea, a política cultural pode também se constituir como uma espécie de obra ab-
erta. Em relação aos pontos de cultura, deve necessariamente ser assim: concebida, realizada e aprimorada de forma 
colaborativa, em rede.

No Estado de São Paulo, assumimos nosso compromisso com esta ideia, uma forma ao mesmo tempo inovadora 
e original com que a própria população se organiza por meio da arte e da cultura. Em cada Ponto, a criatividade pro-
duz experiências e valores que se tornam bens disponíveis em abundância, e que se realizam na medida em que são 
efetivamente compartilhados.

Na avaliação do Estado de São Paulo, as políticas voltadas para o desenvolvimento da economia criativa precisam 
se articular com os Pontos de Cultura. Mais ainda, é preciso dotá-los de condições efetivas para que se tornem uma 
rede, conectando e potencializando sua atuação no território. Existe uma economia latente nos Pontos de Cultura, ca-
paz de incorporar uma parcela importante da população à cidadania. E é no estímulo a essa economia que pode estar, 
entre outras alternativas, uma das saídas para o desafio permanente da sustentabilidade.

Em São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura tem optado pelo diálogo como instrumento essencial para o apri-
moramento das políticas culturais. Assim também com os Pontos de Cultura. O verdadeiro diálogo não tem ponto final!

Andrea Matarazzo
Secretário de Estado da Cultura
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A Rede de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo expressa a pluralidade proposta pelo Programa 
Cultura Viva. Somos aproximadamente 700 Pontos de Cultura - PdC diversos tanto na categoria (Pontos, 
Pontinhos e Pontões) como na forma de convênio com o poder público (Ministério da Cultura – MinC, 
Secretaria de Estado da Cultura – SEC ou Prefeituras).

A CPPdC – Comissão Paulista dos Pontos de Cultura busca representar e lutar pelos interesses coletivos, 
conforme as premissas do Programa Cultura Viva no sentido de consolidar um modelo de política pública 
que a partir da Constituição de 1988 estabelece a cultura como direito universal de todos os cidadãos 
brasileiros. Para isso, a CPPdC se articula e interage com os parlamentares (municipais, estaduais e federais) 
nas audiências públicas e nas manifestações em prol da aprovação do Projeto de Lei Cultura Viva.

Sabermos quem somos, onde estamos e o que fazemos são informações fundamentais para conhecermos 
nossas potencialidades, estabelecermos parcerias e ampliarmos nossa capacidade de mobilização na luta por 
direitos. Sistematizamos e organizamos as informações inéditas dos 301 PdC em um banco de dados e com 
imagens para ser georrefenciado na página do site da SEC e disponibilizado para pesquisa. A publicação 
deste catálogo materializa os primeiros passos na construção coletiva de uma rede de PdC forte e autônoma. 

O próximo passo é sistematizar as discussões dos GTs para que o poder público conheça melhor 
nossas opiniões e as considere no fomento de ações de sustentabilidade.

 
O modo de fazer específico dos indivíduos, grupos e comunidades envolvidos no Programa Cultura 

Viva fez surgir produções colaborativas que negam os modelos e padrões, e dinamizam a criação, fruição, 
difusão e circulação de bens intangíveis que humanizam as relações e valorizam a vida.

Compartilhemos estes valores agregados que cada um traz e que no associativismo são socialmente 
justos, ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis. Desejemos avançarmos dos arranjos 
produtivos locais às cadeias produtivas autogeridas, sustentáveis e solidárias.

Comissão Paulista dos Pontos de Cultura
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ADAMANTINA

RODA CULTURA

EDUC@TIVO – UM OLHAR NA GERAÇÃO DE RENDA

Instituição Proponente
APM da EMEIEF “Professora 

Ruth dos Reis”.

Projeto do ponto
Desenvolver e alimentar através 

das atividades culturais sentimentos 
de pertinência, esperança, 
autoconfiança e autoestima. 
Transformar os cidadãos em 
sujeitos de sua própria história, 
vislumbrando um mundo com 
oportunidades além dos limites de 
nosso município e, com isso, revelar 
talentos ainda em potencial.

Atividades
Cursos/oficinas e exposições.

Temática
Artesanato (pintura em tela, tecido e 

marchetaria), cultura digital, arte  
e tecnologia, dança, economia solidária 
e criativa, juventude, literatura, 
memória, música (fanfarra), preservação 
de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças e jovens (300 
diretos; 600 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato.

R. Rui Barbosa, 1032 
CEP 15230-000

Tel.: (17) 3814-1203
E-mail: eruthdosreis@yahoo.com.br

Instituição Proponente
Associação Educacional, Cultural e 

Comunicação Social de Adamantina.

Projeto do Ponto
A Unidade Móvel de Cultura 

desenvolve as ações de contação de 
histórias, hip hop, artesanato, literatura, 
cinema e capoeira em bairros 
periféricos do município, circulando 
aos finais de semana. Desenvolve 
ainda oficinas de música, circo e 
produção de vídeo.

Atividades
Cursos e oficinas.

Temática
Artesanato, audiovisual, capoeira, 

circo, contação de história, hip hop, 
literatura, memória e música.

Público
Adolescentes, comunidade e 

crianças (1400 diretos; 4200 indiretos). 

 R. Fioravante Spósito, 672 
CEP 17800-000 

Tel.: (18) 3522-2243 
E-mail: aecadamantina@gmail.com 

Blog: www.pontorodacultura.blogspot.com 
Twitter: @rodacultura_

ADOLFO
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AGUAÍ

REVIVER A CULTURA EM AGUAÍ

ALEGRIA DE VIVER

Instituição Proponente
APPA da EMEF Paulo  

Aparecido Silvério.

Projeto do Ponto
Promover a integração da cultura à 

educação através da dança, expressão 
corporal e canto coral. 

Atividades
Apresentações em eventos,  

cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Dança e música.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (70 diretos; 200 
diretos).

Av. José Costa, s/n
CEP 18770-000 

Tel.: (14) 3765-1542 
E-mail: emei.mevz@gmail.com

Instituição Proponente
Associação Coral de Aguaí.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo a manutenção, 

divulgação, documentação e o 
desenvolvimento da modalidade 
Canto Coral, trabalhando com oficinas 
de técnica vocal e iniciação musical, 
além de proporcionar à população  
de Aguaí eventos culturais gratuitos 
nessa temática. 

Atividades
Cursos/oficinas, Encontro  

Regional de Corais, espetáculos, 
exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, comidas 

tradicionais, literatura e música. 

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, grupos  
artísticos e jovens (85 diretos; 100 
indiretos).

Av. Olinda Cruz Braga, 200 
(entrada pelo portão lateral  

da R. Sete de Setembro)
CEP 13860-000 

Tel.: (19) 3652-2720
E-mail: gizabreu@yahoo.com.br 

Site: www.coralaguai.com.br 
Twitter: @coralaguai  

Facebook: Coral Municipal Aguaí

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

11Instituição Proponente
Serviço de Apoio Básico à Infância  

e Adolescência.

Projeto do Ponto
Objetiva aumentar o acesso da 

comunidade a manifestações culturais 
e populares e suas expressões artísticas 
por meio do agrupamento, ofertando 
estrutura física, equipamentos e 
oficinas especializadas de instrução 
musical, apoiando o re-avivamento  
da história cultural e sua disseminação 
às futuras gerações.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e festivais.

Temática
Artes Visuais, criança e adolescente, 

culturas populares e tradicionais, 
juventude e música.

O Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidades 
locais rurais, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos e jovens (92 diretos; 2000 
indiretos).

Pça Capitão José Pio, s/n
CEP 14350-000

Tel.: (16) 3665-3156 
E-mail: oscipsabia@yahoo.com.br 

ALTINÓPOLIS AMERICANA

MARACATU NAÇÃO LUZIA

Instituição Proponente
Associação Paulo Freire.

Projeto do Ponto
Fomenta a atividade musical 

visando o reconhecimento identitário 
do negro e a valorização de sua 
participação como ator social da 
história, assim como a integração 
socioeducacional cultural entre 
crianças, jovens e adultos do bairro 
São Jerônimo em Americana.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições,  

festivais, palestras e sarau.

Temática
Artesanato, audiovisual, capoeira, 

cultura de paz, cultura e gênero, 
culturas populares e tradicionais, dança, 

juventude, maracatu, música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades rurais e urbanas, crianças, 
família, grupos artísticos, jovens, 
lideranças comunitárias, mulheres, 
pessoas com deficiência e em situação 
de rua, quilombolas e terceira idade 
(800 diretos; 1500 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato.

R. dos Sonhos, 10, CEP 13469-680
 Tel.: (19) 9459-6355

E-mail: lulabomba@hotmail.com 
Site: www.ongpaulofreire.org.br

Twitter: @mrctnacaoluzia

DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

12 Instituição Proponente
Serviço Social Presbiteriano  

de Americana.

Projeto do Ponto
O projeto promove oficinas de 

artes visuais e musicais como forma de 
apropriação crítica de conteúdos sociais 
e culturais, fazendo a integração entre 
a imaginação, a percepção, a emoção, 
a memória e o raciocínio.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, festivais, ponto  
de leitura e sarau. 

Temática
Artesanato, capoeira, dança,  

hip hop, música e teatro.

Público
Adolescentes e crianças (87 diretos; 

200 indiretos).

R. Seriamas, 387
CEP 13467-310 

 Tel.: (19) 3407-5128 
E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br  

 

AMERICANA AMPARO

CINE CULTURA

Instituição Proponente
Fundação São Pedro.

Projeto do Ponto
Ensino de técnicas e práticas de 

cinema, vídeo e TV (do roteiro à 
finalização de filmes) para crianças, 
jovens e adultos, moradores de 
Amparo e região. O Projeto acontece 
na sede da Fundação São Pedro e em 
entidades assistenciais parceiras.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos,  

performance integrando cinema, teatro e 
música, exposições, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cultura 

digital, arte e tecnologia, patrimônio 
imaterial e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres, pessoas  
com deficiência e terceira idade (110 
diretos; 1100 indiretos). 

Produtos e Serviços
Produções culturais (cobertura de 

eventos/documentários).

R. Roma, 480    
CEP 13901-060

Tel.: (19) 3808-5185 
E-mail: pccinecultura@gmail.com

Blog: www.blogcinecultura.blogspot.com
Facebook: CineCultura Cine

ESPAÇO 10ENVOLVER
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CENTRO CULTURAL PIONEIROS DE ANDRADINA

Instituição Proponente
Instituto de Empoderamento 

Sustentável – IES.

Projeto do Ponto
Desenvolve projetos de artes, 

cultura digital, estúdio livre de gravação 
de CD’s, oficinas de culinária tradicional, 
confecção de instrumentos percussivos, 
produção musical, catalogação e 
conservação de acervos, gestão e 
organização cultural e roda literária. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, feiras, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artesanato, cineclube, comidas 

tradicionais, cultura digital, arte e 
tecnologia, cultura e meio ambiente, 

cultura LGBTT, culturas populares e 
tradicionais, dança, economia solidária 
e criativa, gestão, hip hop, memória, 
preservação de história local e teatro. 

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais, rurais e ribeirinhas, 
crianças, LGBTT, grupos artísticos  
e mulheres (1547 diretos; 1700 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato, doces e conservas.

Av. Barão do Rio Branco, s/n
CEP 16900-000 

Tel.: (18) 3723-4877 
E-mail: pontodecultura@iesbrasil.org

Site: www.iesbrasil.org

ANDRADINA APARECIDA

Instituição Proponente
Obra Social da Arquidiocese de 

Aparecida – Casa do Pequeno.

Projeto do Ponto
Oferece aulas práticas e teóricas 

de música com todos os instrumentos 
que compõem uma orquestra 
sinfônica e canto coral: violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, clarinete, 
clarone, saxofone, oboé, fagote,  
flauta, trompete, tuba, trompa, 
percussão, musicalização e coral.

Atividades
Cursos e oficinas. 

Temática
Música.

Público
Adolescentes e crianças (400 

diretos; 500 indiretos). 

Produtos e Serviços
Prestação de serviço musical.

R. Maestro Benedito Barreto, 131
CEP 12570-000 

Tel.: (12) 3104-2528 
E-mail: niceia@santuarionacional.com

secretaria.pemsa@santuarionacional.com 
Site: www.A12.com/social 

PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DO SANT. DE APARECIDA
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AFROBETIZANDO

Instituição Proponente
Ong Fonte – Frente Organizada 

para a Temática Étnica.

Projeto do Ponto
A diversidade étnico-racial  

e cultural é o foco do projeto, que 
desenvolve oficinas e palestras 
referentes à cultura e às histórias das 
populações africanas e afro-brasileiras, 
todas com orientações pedagógicas.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, audiovisual, 

capoeira, cineclube, comidas tradicionais, 
cultura de paz e de gênero, cultura e 
matriz africana, cultura e meio ambiente 

e saúde, cultura indígena, culturas 
populares e tradicionais, dança, 
esporte, hip hop, juventude, literatura, 
metareciclagem, moda, música, 
preservação de história local e teatro. 

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afro-descendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, família, LGBTT, 
grupos artísticos, indígenas, mulheres, 
pessoas com deficiência e em situação 
de rua, quilombolas e terceira idade 
(150 diretos; 500 indiretos). 

Al. Rogério Pinto Ferraz, 755, CEP 14802-428 
Tel.: (16) 3214-6218 

E-mail: portalafricas@hotmail.com 
Site: www.ongfonte.com.br

ARARAQUARA ARARAS

Instituição Proponente
Cooperativa de Música Maestro 

Francisco Paulo Russo.

Projeto do Ponto
O objetivo do Ponto Banda 

Maestro Alfredo Alexandre Pellegata 
e Escola de Música Carlos Viganó 
é ensinar música auxiliando no 
desenvolvimento global do indivíduo, 
e desta forma poder manter viva a 
nossa cultura – Banda de Coreto – 
que há mais de 120 anos faz parte da 
história de nossa cidade promovendo 
recitais, concerto e retretas.

Atividades
Concertos, recitais e retretas.

Temática
Banca de Coreto, culturas populares 

e tradicionais, memória, música, 
patrimônio imaterial, preservação  
de história local. 

Público
Adolescentes, adultos, crianças, 

jovens e mulheres (60 diretos; 100 
indiretos). 

R. Santa Cruz, 550
CEP 13600-010 

Tel.: (19) 9299-7707
E-mail: bandadeararas@gmail.com

BANDA A. A. PELLEGATTA/ESCOLA DE MÚSICA C. VIGANÓ 
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15Instituição Proponente
Academia Nogueirense  

de Letras – ANL.

Projeto do Ponto
Leva a arte da leitura às cidades que 

compõem a Academia Nogueirense 
de Letras – Conchal, Engenheiro 
Coelho, Artur Nogueira, Holambra 
e Cosmópolis. Para atingir este 
objetivo, um caminhão biblioteca vai 
às cidades, contendo prateleiras com 
livros, computadores com acesso à 
internet, mesas com jogos interativos, 
revistas e jornais. Neste ambiente 
ocorrem contação de histórias, músicas, 
apresentações artísticas, declamação de 
poesias e teatros literários. 

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, 

festivais, palestras e saraus.

Temática
Contação de História, cultura 

digital, declamação e leitura de 
poemas, contos, poesias, crônicas, 
Escola Viva, literatura, música e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, jovens, 
mulheres e pessoas com deficiência 
(1200 diretos; 1200 indiretos). 

Av. XV de Novembro, 1520
CEP 13160-000 

Tel.: (19) 9641-7799 
E-mail: poetacamilo.martins@hotmail.com 

ARTUR NOGUEIRA ASSIS

Instituição Proponente
Circuito de Interação de Redes Sociais. 

Projeto do Ponto
Espaço que congrega pessoas e 

coletivos interessados em difundir e 
fomentar diversas linguagens artísticas.

Atividades
Cineclube, cursos, oficinas, ponto 

de leitura espetáculos, feiras, palestras.

Temática
Artesanato, capoeira, circo, comidas 

tradicionais, cultura e matriz africana, 
cultura e saúde, culturas populares e 
tradicionais, dança, educação popular 
e comunitária, gestão, hip hop, 
moda, música, patrimônio imaterial, 
preservação de história local, ritmos 
brasileiros e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
educação popular, escolas de samba, 
família, LGBTT, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade (150 
diretos; 400 indiretos). 

Produtos e Serviços
Confecção de roupas e artesanatos, 

espetáculos, produção de CD’s e DVD’s 
e comidas típicas.

R. Dr. Teixeira de Camargo, 205, CEP 19804-000 
Tel.: (18) 3324-6337 

E-mail: galpaoculturalrede@gmail.com 
www.galpao-cultural.blogspot.com

Facebook: Galpão Cultural

BIBLIOTECA ITINERANTE COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

GALPÃO CULTURAL
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16 Instituição Proponente
Ass. de Difusão Cultural de Atibaia.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo fomentar  

o respeito à identidade cultural  
das comunidades do Portão e Tanque, 
visando a construção de políticas 
públicas culturais no município. Facilitar 
à população de baixa renda o contato e 
o acesso às fontes de cultura. Combater 
criativamente a problemática da violência 
e da drogadição entre os jovens. 
Fortalecer os vínculos comunitários.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições e feiras.
 

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, cineclube, contação de 
história, criança e adolescente, cultura 
de paz, ação griô, memória, mulheres, 
patrimônio imaterial e material e 
preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, comunidade, 

crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade (85 
diretos; 280 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato.

R. Dr. Oswaldo Urioste, 41 
CEP 12940-730

Tel.: (11) 4402-4296  
E-mail: admin@difusaoculturalatibaia.org.br 

Site: www.difusaoculturalatibaia.org.br
Facebook: Difusão Cultura de Atibaia

ATIBAIA ATIBAIA

Instituição Proponente
Instituto de Arte e Cultura Garatuja.

Projeto do Ponto
Prevê a sistematização de 

metodologias de trabalhos de formação 
artística na infância, vivenciadas pelos 
fundadores do Instituto de Arte e Cultura 
Garatuja, com realização de oficinas, 
pesquisa, documentação e publicação 
em mídias digitais para distribuição entre 
educadores e outros interessados.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e exposições.

Temática
Animações, artes visuais, 

audiovisual, cineclube, coral percussivo, 
criança e adolescente, culturas 

populares e tradicionais, dança, 
danças brasileiras (congada), memória, 
música, patrimônio imaterial, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças e jovens (100 diretos; 500 
indiretos). 

R. Esmeraldo Tarquinio, 346, CEP 12945-060
Tel.: (11) 4412 9964 

E-mail: garatuja.arte@ig.com.br, faleconosco@
garatuja.org.br

Site: www.garatuja.org.br
Blog: www. institutogaratuja.blogspot.com/

Twitter: @iacgaratuja
Facebook: Garatuja – Instituto de Arte e 

Cultura – Ponto de cultura
Orkut: IAC- Garatuja

ARTE DO PORTÃO AO TANQUE

GARATUJAS E CAMBALHOTAS
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17Instituição Proponente
ABLA Academia Baririense  

de Letras e Artes.

Projeto do Ponto
Valoriza e estimula o resgate  

da cultura e tradições locais por 
meio de oficinas, exposições, saraus, 
apresentações artísticas, debates  
e outros eventos, com trabalhos  
nas áreas literária, artística, artesanato, 
artes plásticas e música. 

Temática
Artes visuais, contação de história, 

culturas populares e tradicionais, 
literatura, música, preservação  
de história local e teatro.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, palestras e sarau.

Público
Adolescentes, adultos, artistas  

locais e comunidade (120 diretos; 500 
indiretos).
 

Av. Claudionor Barbieri, 1264
CEP 17250-000 

Tel.: (14) 3662-8178 
E-mail: abla.pontodecultura@gmail.com  

Blog: www.pontodeculturaletrarte.blogspot.com 
Facebook: Ponto de Cultura Letrarte 

Orkut: Ponto de Cultura ABLA 

BARIRI BARRA BONITA

Instituição Proponente
Helio Palmezan.

Projeto do Ponto
Visa integrar a comunidade, 

incentivar a cultura por meio  
da arte, difundir e divulgar a prática  
do intercâmbio artístico, incentivando  
e apoiando bailarinos, mestres  
e coreógrafos com oficinas, aulas, 
ensaios e apresentações. 

Atividades
Cursos, oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Artesanato, criança e adolescente, 

cultura de paz e de gênero, cultura e 
saúde, culturas populares e tradicionais, 
dança, economia solidária e criativa, 

gestão, hip hop, juventude, literatura, 
memória, mulheres, música e teatro.

Público
Adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas, adultos, alunos  
de escolas públicas, artistas  
locais, comunidade, comunidades 
locais rurais, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (120 
diretos; 1480 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos.

R. Tereza Gandini Bola, 273 
CEP 17340-000 

Tel.: (14) 3641-0038
E-mail: primeiromovimento@yahoo.com.br

LETRARTE

PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO
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BARRA BONITA BARRA DO CHAPÉU

Instituição Proponente
Terra Brasilis.

Projeto do Ponto
Tem como foco a disseminação 

da cultura brasileira através da arte 
audiovisual. A metodologia utilizada 
integra as várias oficinas (teatro  
adulto e infantil, cinema, roteiro  
e foto-filmagem, edição) visando  
a integração social, a elaboração  
e criação dos personagens e,  
por fim, a produção, desde a 
elaboração do texto até a edição  
de curtas metragens.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas e 

espetáculos.

Temática
Audiovisual, cineclube, criança  

e adolescente, cultura digital, dança, 
música, poesia e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, artistas locais, crianças, 
jovens e pessoas com deficiência (40 
diretos; 500 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos.

R. Luiz Reginato, 530 
CEP 17340-000 

Tel.: (14) 3641-4851
E-mail: ongterrabrasilis@gmail.com 

Site: www.ongterrabrasilis.org

Instituição Proponente
Associação Comunitária  

de Apoio Social do Município  
de Barra do Chapéu.

Projeto do Ponto
Busca incentivar a pesquisa  

e a valorização da cultura regional 
através do teatro, da música  
e da pesquisa sobre o tema, 
aproveitando a estrutura existente  
da rádio comunitária.

Atividades
Cursos/oficinas, cinema ao  

ar livre, exposições, festivais e apoio  
ao ponto de leitura.

Temática
Dança, preservação de história  

local, rádios comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes e adultos (80 diretos; 

1000 indiretos). 

Av. Nossa Senhora da Guia, 30
CEP 18325-000

Tel.: (15) 3554-1104
E-mail: pereira_ananias@hotmail.com

Site: http://noararteecultura.org/

NO AR ARTE E CULTURA

CINEARTE, CINEMA E ARTE PARA TODOS
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BARRA DO TURVO

Instituição Proponente
Associação de Remanescentes  

de Quilombo do Bairro Reginaldo.

Projeto do Ponto
Agregar e recuperar as ações, 

saberes e expressões culturais que 
ocorrem no município, com foco 
nas comunidades remanescentes de 
quilombo e práticas agro-florestais.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, feiras, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, capoeira, cineclube, circo, 
comidas tradicionais, contação de 
história, criança e adolescente, cultura 
de paz, cultura digital, arte  

e tecnologia, cultura e gênero, cultura 
e matriz africana, cultura e meio 
ambiente, cultura e saúde, culturas 
populares e tradicionais, dança, 
juventude, literatura, memória, música, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, crianças, jovens, mulheres, 
quilombolas e terceira idade (100 
diretos; 300 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato.

Rod. SP 552/230, Km 22, s/n 
CEP 11955-000

Tel.: (15) 9730-0554
E-mail: pontodeculturacabobo@gmail.com

Instituição Proponente
Instituto Matilde Machado – 

IMAMA.

Projeto do Ponto
Promove a capoeira no contexto 

escolar, social e cultural.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Ação Griô, capoeira, cultura  

e matriz africana, culturas populares  
e tradicionais, dança  
e patrimônio imaterial.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, comunidade, crianças, jovens, 
mulheres e pessoas com deficiência 
(270 diretos; 500 indiretos).

R. Atilio Marchi, 535 
CEP 14784-327 

Tel.: (17) 3043-1552 
E-mail: claudio@quari.com.br

BARRETOS

CABOCO

ARTEBRASIL
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BATATAIS

Instituição Proponente
Fundação José Lazzarini.

Projeto do Ponto
Proporciona a integração entre  

arte-educação e cultura digital  
por meio de oficinas de artesanato, 
marcenaria e audiovisual.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições,  

feiras e sarau.

Temática
Artesanato, audiovisual, criança e 

adolescente, cultura digital, arte  
e tecnologia, cultura e meio ambiente, 
juventude, música e teatro.

Público
Adolescentes (80 diretos; 350 

indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato em madeira.

R. Celso Garcia, 86 
CEP 14300-000 

Tel.: (16) 3662-1540 
E-mail: contato@fundacaojoselazzarini.org.br 

Site: www.fundacaojoselazzarini.org.br

Instituição Proponente
YAUARETÊ – Instituto de Cultura, 

Educação e Artes.

Projeto do Ponto
O projeto Identidade Cultural – 

Bauru e Região realiza pesquisa por meio 
de coleta de dados, objetivando conhecer 
a identidade cultural da área e estabelecer 
rede de apoio e troca de informações 
com entrevistas, documentários, 
palestras, oficinas e festivais.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, 

festivais, palestras e sarau poético.

Temática
Artesanato, audiovisual, cultura 

e meio ambiente, cultura e saúde, 
cultura indígena, culturas populares  

e tradicionais, dança tradicional  
do Amazonas (Boi-Bumbá), memória, 
patrimônio imaterial e material, 
preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas,  
crianças, jovens e terceira idade (300 
diretos; 300 indiretos). 

Produtos e Serviços
Artesanato (biojóias) produzidos 

com sementes naturais em especial  
da Amazônia.

R. Gustavo Maciel, 11, Sala 12, CEP 17015-320 
Tel.: (14) 3227-6347 

E-mail: tito.folclore@yahoo.com.br 
Site: www.culturaviva.net.br

BAURU

PROJETO OFICINA PINÓQUIO

IDENTIDADE CULTURAL – BAURU E REGIÃO
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BERTIOGA

Instituição Proponente
Boracéia Viva.

Projeto do Ponto
Proporciona arte e cultura por  

meio de aulas para crianças e jovens 
do bairro de Boracéia em Bertioga.

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Artesanato, banda marcial,  

capoeira, criança e adolescente,  
dança, música e teatro.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escolas públicas, 
comunidade, crianças, família e jovens 

(95 diretos; 200 indiretos).

Estrada Rio Santos, Km 192, 207
CEP 11250-000

Tel.: (13) 3312-1941
E-mail: boraceiaviva@bol.com.br

Blog: www.boraceiaviva.blogspot.com.br

BIRIGUI

Instituição Proponente
Associação Cultural de Birigui – 

ACB.

Projeto do Ponto
Consiste em contar a história das 

pessoas que efetivamente trabalharam 
e construíram a cidade. Por causa da 
escassez de documentos históricos 
optou-se pela utilização de uma 
metodologia que privilegia a descrição 
narrativa como registro histórico, 
que consiste em entrevistar pessoas 
que podem dar seu testemunho 
sobre acontecimentos, conjunturas, 
instituições e modos de vida da cidade. 
Os dados coletados serão editados 
em livro e documentário. Pretende-
se disponibilizar na internet, em 
bibliotecas públicas e nas escolas todos 
os resultados da pesquisa.

Atividades
Cursos e oficinas.

Temática
Memória, patrimônio imaterial  

e preservação de história local.

Público
Adultos, comunidade, comunidades 

locais rurais e urbanas (73 diretos; 
24800 indiretos).
 

Praça Dr. Gama, 414 
CEP 16200-003 

Tel.; (18) 9704-2464
E-mail: acb.birigui@terra.com.br

REFINAR

FORMAÇÃO DO POVO DE BIRIGUI
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22 Instituição Proponente
Fundação Crescer Criança.

Projeto do Ponto
O programa tem como objetivo 

criar oportunidades através  
da arte, formando multiplicadores 
culturais, desenvolvendo habilidades 
artísticas, expressão corporal e a 
descoberta de talentos, evitando  
assim condutas de risco como:  
evasão escolar, drogas e violência.

Atividades
Espetáculos, exposições, feiras  

e festivais.

Temática
Artes visuais, audiovisual, 

capoeira, circo, criança e adolescente, 
cultura digital, cultura e gênero, 

cultura e matriz africana, cultura 
e meio ambiente, cultura e saúde, 
cultura indígena, culturas populares 
e tradicionais, dança, música, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escolas públicas, 
comunidade, comunidades locais 
rurais e urbanas, crianças, jovens  
e pessoas em situação de risco (50 
diretos; 400 indiretos). 

Travessa Nussli, 150 
CEP 18550-000 

Tel.: (15) 3263-3731
E-mail: fcc@crescercrianca.org.br

Blog: www.arteemmovimentofcc.blogspot.com

BOITUVA BRAGANÇA PAULISTA

Instituição Proponente
LIESB – Liga Independente das 

Escolas de Samba de Bragança Paulista.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo desenvolver 

diversas atividades de caráter artístico, 
cultural, lúdico e social, além da 
formação profissional e de geração de 
renda em todas as oficinas realizadas.

Atividades
Cursos, oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Artesanato, criança e adolescente, 

corte e costura, culturas populares  
e tradicionais, dança, hip hop, moda, 
música, patrimônio material  
e preservação de história local. 

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, comunidade, comunidades 
locais urbanas, crianças, família, 
grupos artísticos, jovens, mulheres, 
pessoas com deficiência, pessoas em 
situação de rua e terceira idade (300 
diretos; 1000 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato, corte e costura  

e espetáculos.

Av. dos Imigrantes, s/n, salas 01e 02 (Concha 
Acústica)

CEP 12908-590
Tel.: (11) 4032-5191

E-mail: liesbbp@uol.com.br
Site: www.liesb.com.br

ARTE EM MOVIMENTO

CARNAVAL, PURA EXPRESSÃO DE CULTURA
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23Instituição Proponente
ONG Viva Vila.

Projeto do Ponto
Oferece ensino de música em 

diversos instrumentos com a intenção 
da socialização e inclusão social  
e com a perspectiva de ofertar uma 
nova oportunidade profissional.

Atividades
Cursos e oficinas.

Temática
Música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, jovens, mulheres, 

pessoas com deficiência e 
terceira idade (450 diretos; 1800 
indiretos).

R. Cel. Luiz Leme, 07
CEP 12914-010

Tel.: (11) 4035-1474 
E-mail: ongvivaavila@hotmail.com

Site: www.vivavila.com.br
Twitter: @ongvivavila

Orkut: ONG VIVA VILA

BRAGANÇA PAULISTA BURI

Instituição Proponente
APM da EM Profª Sueli A. M. 

Nogueira Rodrigues.

Projeto do Ponto
Desenvolve trabalhos manuais  

e de artesanato através de oficinas  
e de troca de experiências entre  
os frequentadores do ponto, bem 
como promove a venda dos produtos 
feitos por eles, proporcionando  
assim uma complementação de renda 
e aumento da autoestima.

Atividades
Cursos, oficinas, exposições e feiras.

Temática
Artesanato e comidas tradicionais.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, comunidade, jovens, 
mulheres e pessoas com deficiência (40 
diretos; 60 indiretos).

 
Produtos e Serviços

Artesanato e trabalhos manuais.

Praça dos Expedicionários s/n
CEP 18290-000 

Tel.: (15) 9672-1242 
E-mail: zebella1@hotmail.com

Blog: www.madeinburi.blogspot.com
Facebook: MadeIn Buri 

ESCOLA DE MÚSICA

PROJETO MADE IN BURI
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24 Instituição Proponente
GAMT – Grupo de Assessoria e 

Mobilização de Talentos

Projeto do Ponto
Oferece oficinas de audiovisual, 

teatro e grafite, desenvolvendo três 
produtos culturais: Quadrilha de 
Bonecões, Maracatu Coroa de Ouro e 
a Orquestra Meninos do GAMT.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, festivais 

e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cineclube, 

cultura digital, arte e tecnologia, 
maracatu, orquestra, quadrilha e teatro.

Público
Adolescentes, artistas locais e jovens 

(20 diretos; 40 indiretos).

Produtos e serviços
Apresentações.

 
R. Prof. Bernardes Paes Jr., 301 

CEP 12281-040 
Tel.: (12) 3652-8015 

E-mail: parluz@uol.com.br 
Site: www.gamt.org.br

Facebook: GAMT 

CAÇAPAVA CAIEIRAS

Instituição Proponente
Associação Cultural de Caieiras.

Projeto do Ponto
Trabalhamos com oficinas voltadas 

para a área do audiovisual, sessões 
de vídeo e eventos escolares para 
integração e socialização dos alunos.

Atividades
Cineclube, cursos, oficinas, feira e 

teatro.

Temática
Audiovisual, cineclube, criança e 

adolescente e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 

artistas locais e comunidade (200 
diretos; 1500 indiretos).

Produtos e serviços
Publicações.

Av. 14 de Dezembro, 135, Sala 16 
CEP 07700-000

Tel.: (11) 4442-0499
E-mail: acdc.arte@gmail.com

Site: www.acdc.art.br
Blog: acdcaieiras.blogspot.com/

PONTO DE ENCONTRO

CAIEIRAS CULTURA PARA TODOS
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25Instituição Proponente
Associação Amigos da  

Fanfarra de Caieiras.

Projeto do Ponto
Oferece às crianças e aos jovens  

da região aulas de teoria musical, 
prática de instrumentos de fanfarra, 
dança e expressão corporal. Além  
de visar a preparação de talentos,  
o projeto busca desenvolver  
a personalidade do jovem como um 
todo, despertando e desenvolvendo  
a percepção auditiva e visual,  
a comunicação, a concentração  
e a autodisciplina, o trabalho em 
equipe, o discernimento,  
a autoconfiança, a criatividade,  
o senso crítico, a sensibilidade  
e a redução do medo e da inibição 
causada por preconceitos.

Atividades
Cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Criança e adolescente, dança, 

fanfarra e música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, crianças,  
família e jovens (120 diretos; 350 
indiretos).

Rua João Dártora, 382
CEP 07700-000 

Tel.: (11) 2876-4443 
E-mail: secretaria@fanfarradecaieiras.org.br 

Site: www.fanfarradecaieiras.org.br
Blog: www.fanfarradecaieiras.blogspot.com/ 

Facebook: Fanfarra de Caieiras

CAIEIRAS CAJATI

Instituição Proponente
Associação Comunitária  

de Comunicação e Cultura Central  
de Cajati.

Projeto do Ponto
Objetiva divulgar a importância  

da cultura da moda de viola caipira  
por meio de oficinas, festivais  
e apresentações.

Atividades
Cursos/oficinas e festivais.

Temática
Cultura e gênero, culturas populares 

e tradicionais, memória, música, 
patrimônio imaterial, preservação de 
história local e rádios comunitárias.

Público
Adultos, artistas locais, comunidades 

locais rurais, comunidades locais 
urbanas, família, grupos artísticos  
e terceira idade (20 diretos; 1500 
indiretos).

R. Marginal Chaparral, 186
CEP 11950-000

Tel.: (13) 3854-1209
E-mail: estudio_valefm@terra.com.br

Site: www.radiovale.fm.br

FANFARRA DE CAIEIRAS UMA FANFARRA DO FUTURO

A VIOLA CONTA A NOSSA HISTÓRIA
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26 Instituição Proponente
Instituto Cultural Canarinhos  

da Terra.

Projeto do Ponto
O programa “O Coral na 

Escola” vai até o ambiente escolar, 
possibilitando a criação de uma 
rede de oportunidades através de 
ações socioeducativas de educação 
complementar em canto coral, 
estabelecendo parceria com escolas  
da rede pública de ensino  
e desenvolvendo cursos e oficinas  
sem custo para as mesmas.

Atividades
Cursos/oficinas, concertos  

de primavera, encontro de corais, 
espetáculos, festivais e pontinho  
de cultura.

Temática
Criança e adolescente, dança, 

juventude, música e teatro.

Público
 Adolescentes, comunidade  

e crianças (650 diretos; 10000 
indiretos). 

Produtos e serviços
Espetáculos.

R. Engº Humberto Soares de Camargo, 83
CEP 13083-780

Tel.: (19) 3249-0583 
E-mail: canarinhos@hotmail.com

Site: www.canarinhos.org.br
Blog: canarinhosdaterra.blogspot.com

Twitter: @canarinhosterra 
Facebook: Ponto de Cultura Canarinhos da 

Terra – Unicamp

CAMPINAS CAMPINAS

Instituição Proponente
Grupo de Teatro Téspis.

Projeto do Ponto
Trabalha a arte em sua amplitude, 

sensibilizando e formando cidadãos 
em suas diversas linguagens. Os 
espetáculos buscam o aprimoramento 
social dialogando com a conservação  
e proteção do meio ambiente.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, capoeira, circo, criança  
e adolescente, cultura e meio ambiente, 
cultura e saúde, dança, literatura, 
música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

crianças, jovens e terceira idade (200 
diretos; 500 indiretos).

Produtos e serviços
Espetáculos, CD’s, livros, artes 

visuais, sonoplastia, vídeos, cenografia 
e figurino.

Av. João Mendes Junior, 376 
CEP 13024-030

Tel.: (19) 3251-8289
E-mail: gttespis@gmail.com

Site: www.grupotespis.com.br

PROJETO CANARINHOS DA TERRA – UNICAMP

TÉSPIS – TEATRO E ARTE PARA MUITOS
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27Instituição Proponente
ACMLC.

Projeto do Ponto
Promove o espírito lúdico por meio 

de vivências, oficinas, workshops na 
ecobrinquedoteca para construir a 
cultura de paz e união dos povos.

Atividades
Cursos/oficinas, palestras e vivência 

em ecobrinquedoteca.

Temática
Cultura e meio ambiente e 

educação socioambiental.

Público
Adultos, comunidade, educadores 

 e mulheres (1200 diretos; 14000 
indiretos).

R. Venâncio Gomes dos Reis, 86 
CEP 13040-018 

Tel.: (19) 3278-1047 
E-mail: ecobrinquedoteca@gmail.com

CAMPINAS CAMPINAS

Instituição Proponente
Grupo E-jovem de Adolescentes 

Gays, Lésbicas e Aliados.

Projeto do Ponto
Visa valorizar e difundir a expressão 

e a cultura jovem LGBT.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, festivais  
e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cultura 

digital, cultura LGBTT, dança, 
juventude, literatura, música e teatro.

Público
Adolescentes, LGBTT e jovens (30 

diretos; 2000 indiretos). 

R. José Camargo, 382 
CEP 13040-074

Tel.: (19) 3307-3764
E-mail: escola@e-jovem.com

Site: www.e-jovem.com/escola
Facebook: Escola Jovem LGBT

ESPAÇO BRINCAR

E-JOVEM – ESCOLA JOVEM LGBT
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CAMPINAS

Instituição Proponente
Centro de Dança Integrado.

Projeto do Ponto
Proporciona a inclusão de pessoas 

com e sem deficiência, crianças, jovens 
e adultos, bem como seus familiares, 
artistas e pessoas da comunidade por 
meio da dança, expressão corporal, 
espetáculos e musicalização.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Dança, expressão corporal,  

música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, artistas 

locais, crianças, família, pessoas com 
deficiência e terceira idade (75 diretos; 
300 a 500 indiretos).

Produtos e serviços
Espetáculos e palestras.

R. Benedicto Gomes Ferreira, 600
CEP 13065-020

Tel.: (19) 4107-0111
E-mail: keylafe@gmail.com

Site: www.humaniza.com.br/cedai

Instituição Proponente
Sociedade Cultural Teatro Sia Santa.

Projeto do Ponto
Oferece espetáculos de alta 

qualidade, oficinas para professores, 
crianças e jovens com o objetivo de 
formação de platéia através do teatro.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

palestras.

Temática
Criança e adolescente e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, crianças e terceira 
idade (1511 diretos; 15000 indiretos).

Produtos e serviços
Espetáculos.

R. Sebastião Paulino dos Santos, 20
CEP 13064-000

Tel.: (19) 3281-3174 
E-mail: pontodecultura@siasanta.art.br

Site: www.siasanta.art.br

CAMPINAS

CELEBRANDO A DIVERSIDADE

SIA SANTA
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29Instituição Proponente
Instituto Baobá de Cultura e Arte.

Projeto do Ponto
Preservação e memória da capoeira 

e do patrimônio cultural de matriz 
africana. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, festivais, 
palestras, ponto de leitura e sarau.

Temática
Afoxé, artesanato, audiovisual, 

capoeira, coco de roda, comidas 
tradicionais, contação de história, 
cultura digital, cultura e gênero, matriz 
africana e saúde, culturas populares e 
tradicionais, dança, economia solidária e 
criativa, Ação Griô, literatura, maculelê, 

música, patrimônio imaterial e material, 
preservação de história local, puxada de 
rede, samba de roda e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
comunidade, crianças, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade (120 
diretos; 900 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato, confecção de 

instrumentos musicais e espetáculos.
 

Rua Ema, 170
CEP 13061-350 

Tel.: (19) 3229-5603/3272-0606
E-mail: pculturaibao@gmail.com 

Blog: www.pontodeculturaibao.blogspot.com 
Facebook: Ibaô Baobá

CAMPINAS CAMPINAS

Instituição Proponente
Associação do Jongo Dito Ribeiro.

Projeto do Ponto
Fomenta movimentos e entidades, 

formação de público e divulgação  
da cultura afro-brasileira a partir  
do patrimônio imaterial do jongo.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, feiras, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artesanato, capoeira, cineclube, 

comidas tradicionais, cultura e gênero, 
matriz africana, meio ambiente e 
saúde, culturas populares e tradicionais, 
dança, economia solidária e criativa, 
gestão, literatura, memória, mulheres, 
música, patrimônio imaterial e material, 

preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
artistas locais, comunidades locais 
urbanas, grupos artísticos, mulheres, 
quilombolas e terceira idade (180 
diretos; 2500 indiretos).

Produtos e serviços
CD´s, publicações, apresentações 

artísticas e artesanato.

Av. John Boyd Dunlop, s/n, CEP 13100-000 
Tel.: (19) 3227-5633 

E-mail: alejongo@gmail.com 
Site: www.fazendaroseira.org.br

Blog: www.comunidadejongoditoribeiro.
blogspot.com

Facebook: Fazenda Roseira

IBAÔ

COMUNIDADE JONGO DITO RIBEIRO
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CAMPINAS

Instituição Proponente
Associação Cornélia Maria Elizabeth 

Van Hylckama Vlieg.

Projeto do Ponto
Propõe capacitar as pessoas em 

tratamento nos serviços de saúde 
mental do município de Campinas na 
linguagem audiovisual, por meio de 
oficinas de rádio e cultura digital.

Atividades
Cursos/oficinas, exibição de curtas 

metragens e veiculação de programas 
de rádio.

Temática
Audiovisual, comunicação 

comunitária, cultura digital e cultura e 
saúde.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

comunidades locais urbanas, crianças, 
família, jovens, pessoas com deficiência, 
pessoas em situação de rua, terceira 
idade e usuários da saúde mental (85 
diretos; 720 indiretos).

R. Antonio Prado, 430
CEP 13105-022

Tel.: (19) 3758-8615
E-mail: imprensa@candido.org.br

Site: www.pontodecultura.candido.org.br
Facebook: Ponto de Cultura Maluco Beleza

Instituição Proponente
Associação Cultural Boa 

Companhia.

Projeto do Ponto
Promover e fomentar atividades 

artísticas, especialmente de teatro 
e música, e torná-las acessíveis à 
comunidade local e comunidades 
próximas, por meio de apresentações 
de espetáculos e oficinas diversas.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, grupos artísticos, jovens, 
mulheres, professores de artes e 
estudantes universitários (100 diretos; 
550 indiretos).

Produtos e serviços
Espetáculos e oficinas culturais.

R. Edna de Barros Sanches, 79
CEP 13084-235 

Tel.: (19) 3288-0267 
E-mail: boa.companhia@terra.com.br  

Site: www.boacompanhia.art.br/o-utero-de-venus
Twitter: @boacompanhia

Facebook: Boa Companhia

CAMPINAS

MALUCO BELEZA – OFICINAS DE RÁDIO E TV

BOA COMPANHIA E COMPANHIA SARAU
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CAMPO LIMPO PAULISTA

ARTE A CAMPO – SEMEANDO CULTURA

Instituição Proponente
Associação em Defesa do Meio 

Ambiente e Cidadania Caminho Verde.

Projeto do Ponto
Promover a cidadania e 

conscientizar sobre a preservação do 
meio ambiente através da arte.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, feiras,  
palestras e sarau.

Temática
Artes visuais, artesanato, cultura  

e meio ambiente, culturas populares  
e tradicionais, desenho (história  
em quadrinhos), economia  
solidária e criativa, metareciclagem, 
música e percussão.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos de 
escolas públicas, artistas locais, caiçaras, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, LGBTT, grupos 
artísticos, indígenas, jovens, mulheres, 
pessoas com deficiência, pessoas em 
situação de rua e terceira idade (53 
diretos; 115 indiretos).

Produtos e serviços
Cerâmica e artesanato  

com papel machê.
 

R. dos Lírios, 320
CEP 13232-590 

Tel.: (11) 9881-7816 
E-mail: arteacampo@gmail.com 

Blog: www.arteacampo.blogspot.com 

Instituição Proponente
Inst. de Pesquisas Cananéia – IPeC

Projeto do Ponto
Valorização e registro do patrimônio 

cultural do município. Busca a 
construção de ações interdisciplinares 
com o Coletivo Jovem Caiçara, a Sala 
Verde Cananéia e o Coletivo Educador 
do Lagamar (Núcleo Cananéia), com 
foco na expansão turística, oferecendo 
roteiros diretamente relacionados às 
manifestações culturais da comunidade. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, feiras, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, comidas 

tradicionais, cultura digital, cultura e 

meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais, economia solidária e criativa, 
Escola Viva, Ação Griô, literatura, 
memória, música e patrimônio imaterial. 

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, artistas locais, caiçaras, 
comunidades locais rurais, grupos 
artísticos, jovens e quilombolas (30 
diretos; entre 200 e 1500 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato, espetáculos  

e produção artística.

Av. Beira-Mar, 7, CEP 11990-000 
Tel.: (13) 3851-3959 

E-mail: contato@matimperere.com.br 
Site: www.galerialagamar.matimperere.com.br 

Orkut: Ponto de Cultura “Caiçaras”

CANANÉIA

CAIÇARAS, PROJETO VIVENDO ARTE E CULTURA
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CAPÃO BONITO

RÁDIO LEGAL

Instituição Proponente
Associação Comunitária Flor do 

Panema.

Projeto do ponto
O projeto Rádio Legal tem o intuito 

de dar continuidade e aperfeiçoar a 
rádio comunitária, já desenvolvida pela 
Entidade. Com os cursos, a associação 
pretende criar multiplicadores que 
darão continuidade à rádio comunitária 
e fazer com o que o grupo formado no 
curso de Teatro se consolide e realize 
apresentações da peça na região.

Atividades
Audiovisual, cultura digital, arte e 

tecnologia, juventude

Temática
Cultura e meio ambiente, rádios 

comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes, Jovens (60 diretos; 

400 indiretos).

Rua 13 de Maio, 25 B - Centro 
CEP: 18300-330 

T.: (15) 3543-1539
E-mail: flavio.monteiro@brisauto.com.br

HUGO DELLA SANTA

Instituição Proponente
Corporação Musical Euclydes 

Colaneri.

Projeto do Ponto
O projeto trabalha em duas 

frentes artísticas, a música e o teatro, 
sempre em uma proposta lúdica de 
aprendizado, seja pelas parlendas 
nas aulas de canto ou as tipologias e 
improvisos nas aulas de teatro. Fundir o 
brincar infantil com o improviso típico 
da Commedia Dell’arte, que é aceito 
pela criança como jogo, torna o fazer 
teatral leve e divertido.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e palestras.

Temática
Banda marcial, circo, criança  

e adolescente, juventude e teatro.

Público
Adolescentes, crianças e jovens (50 

diretos; escolas da região). 

Produtos e serviços
Espetáculos.

R. Franklina de Almeida Barros, 111
CEP 13360-000

Tel.: (19) 9203-0800
E-mail: hugodellasanta@gmail.com

CAPIVARI
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CARAGUATATUBA

NKISI NA DIÁSPORA

Instituição Proponente
Associação de Cultura Banto do 

Litoral Norte.
 

Projeto do ponto
O projeto “Nkisi na diáspora: raízes 

religiosas banto no Brasil” trabalha 
com oficinas de formação étnico-racial 
a partir de vivências afro-brasileiras, 
produção de material áudio e livro.

Atividades
Oficinas.

Temática
Cultura e matriz africana, culturas 

populares e tradicionais e dança.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças, jovens, 
mulheres e quilombolas (60 diretos; 
300 indiretos).

Produtos e serviços
Oficinas e espetáculos.

Trav. Dois da Av. do Perequemirim, 223, casa 2
CEP 11660-970

Tel.: (12) 3887-4752
E-mail: janaacubalin@gmail.com

Site: www.acubalin.org.br

PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

Instituição Proponente
Associação Beneficente  

de Amparo à Família

Projeto do Ponto
Trabalha a arte-educação  

e a cultura digital por meio de oficinas 
de audiovisual, jornalismo, fotografia  
e teatro, além de desenvolver  
outros projetos e dinâmicas com 
crianças e adolescentes.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual,  

cineclube, cultura digital, arte  
e tecnologia e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, crianças, família,  
jovens e mulheres (80 diretos; 200 
indiretos).

R. Pérola do Oeste, 371 
CEP 06355-050 

Tel.: (11) 2876-8392
E-mail: abenaf.org@gmail.com 

Site: www.abenaf.org.br 
Twitter: @culturaabenaf 

Facebook: Ponto de Cultura ABENAF

CARAPICUÍBA
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CARAPICUÍBA

Instituição Proponente
OCA – Ass. da Aldeia de Carapicuíba.

Projeto do Ponto
Tem o foco na cultura brasileira 

por meio dos Centros de Referência 
da Cultura Brasileira, de Estudos e 
Irradiação da Cultura Infantil e de 
Formação do Educador Brincante. 
Possibilita às crianças, adolescentes 
e adultos da comunidade da 
Aldeia de Carapicuíba o direito ao 
desenvolvimento por meio da arte, 
com práticas que legitimem sua 
identidade e afirmem sua inserção no 
social como agentes de transformação.

 
Atividades

Cineclube, cursos/oficinas, 
espetáculos, palestras, pontinho de 
cultura e pontinho de leitura.

Temática
Capoeira, criança e adolescente, 

cultura brasileira, cultura digital, 
culturas populares e tradicionais, 
cultura tradicional da infância, dança, 
Escola viva, Ação Griô, memória, 
música, patrimônio imaterial e 
preservação de história local (150 
diretos; 1000 indiretos). 

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, crianças, família e mulheres.

 Largo da Aldeia, Casa 14
CEP 6343-040 

Tel.: (11) 4146-8719 
E-mail: cris.cruz@terra.com.br 

Site: www.granjaviana.com.br/oca 
 www.iteia.org.br/ocaescolacultural

Instituição Proponente
Galpão Seis. 

Projeto do Ponto
Proporciona a capacitação artística 

na elaboração e confecção de cenários 
teatrais e adereços festivos preparando 
e incluindo adolescentes e jovens no 
mercado de trabalho. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e festivais.

Temática
Arte circense, artesanato, criança e 

adolescente, juventude, perna de pau 
e teatro.

Público
Adolescentes e jovens (40 diretos; 

14 indiretos).
 

Produtos e serviços
Artesanato e peças em PVC, EVA 

e PET.

R. Porto Epitácio, 401
CEP 15809125 

Tel.: (17) 3521-3902 
E-mail: galpao6@gmail.com

Facebook: Galpão 6

CATANDUVA

OCA – UMA ESCOLA CULTURAL

APRENDENDO A APRENDER
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CATANDUVA

Instituição Proponente
ONG Casa Mãe.

Projeto do Ponto
Promove a alfabetização  

musical com pessoas de alto nível  
de vulnerabilidade social.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Criança e adolescente, música  

e mulheres.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
comunidade, crianças, dependentes 

químicos em tratamento, jovens, 
mulheres e terceira idade (60 diretos; 
120 indiretos). 

Produtos e serviços
CD. 

R. Monte Aprazível, 240
CEP 15803-030

Tel.: (17) 3525-0079 
E-mail: casa.mae@hotmail.com

Instituição Proponente
APP ETAM São Francisco de Assis.

Projeto do Ponto
Acessibilidade cultural por meio  

da fruição artística, não somente como 
entretenimento, mas como parte  
da formação da identidade cultural 
para que possamos obter indivíduos 
críticos e com embasamento necessário 
para usufruir das diversas linguagens 
e vertentes, tanto como espectador 
quanto como artista. 

Atividades
Espetáculos, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, coral, criança e 

adolescente, dança, fanfarra, juventude, 
Kung Fu e música. 

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, artistas locais, crianças, 
grupos artísticos e jovens (710 diretos; 
20000 indiretos). 

Rod. Rene Vaz de Almeida, km 4 (Zona Rural)
CEP 14770-000 

Tel.: (17) 3341-1190 
E-mail: celeirocultural.colina@hotmail.com 

Facebook: Farina Marcelo (Celeiro)

COLINA

ENCANTOS MUSICAIS

CELEIRO CULTURAL
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CORDEIRÓPOLIS

Instituição Proponente
Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do Assentamento  
XX de Novembro.

Projeto do Ponto
Tem o objetivo de contribuir 

com o desenvolvimento emocional e 
cognitivo das crianças e adolescentes, 
bem como a sua autoestima  
e a integração na comunidade. 
As oficinas de cultura digital e as 
sessões de cinema trazem para essas 
crianças e jovens o conhecimento 
de novas possibilidades de vida 
e deslumbramentos. Um ponto 
importante de se destacar no 
desenvolvimento social do projeto  
é sua importância educacional  
na vida dos participantes. 

Atividades
Cineclube e cursos/oficinas.

Temática
Artesanato, cineclube, contação de 

história, criança e adolescente, cultura 
digital, arte e tecnologia e dança. 

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidades locais rurais, 
crianças, família e jovens (70 diretos; 
120 indiretos). 

Assentamento XX de Novembro Estrada 
Carmelo Fior, s/n
CEP 13490-000

Tel.: (19) 9339-0290/ (19) 3546-0361
E-mail: rosemeirealmeida.santos@gmail.com

Instituição Proponente
Fundação Cultural e Educativa 

Gelson Luiz D’Aolio.

Projeto do Ponto
Objetiva divulgar todas as formas 

de cultura existentes na cidade e sua 
microrregião, para as camadas de baixa 
renda. Realizar workshop e cursos de 
webtv para estudantes.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, palestras.

Temática
Audiovisual, cineclube, criança e 

adolescente, cultura de paz, cultura 
digital, arte e tecnologia, cultura e 
saúde, culturas populares e tradicionais, 
dança, gestão, juventude, literatura, 

memória, música, patrimônio material 
e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, comunidade, crianças, 
família, jovens, mulheres e terceira idade 
(20 diretos; 10 indiretos).

Produtos e serviços
Coberturas jornalísticas e de eventos.

Av. da Saudade, 442, CEP 13150-000 
Tel.: (19) 3872-2582 

E-mail: gelsondaolio@gmail.com
Site: www.tvjaguari.com.br

Twitter: @tvjaguari
Facebook: Gazeta de Cosmópolis

Orkut: TV Jaguari

COSMÓPOLIS

TERRA VIVA

TV COMUNITÁRIA EDUCATIVA E CULTURAL 
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COTIA

Instituição Proponente
SELVA – Sociedade Ecológica  

Verde Amarelo.

Projeto do Ponto
Trabalhar um calendário de 

atendimento permanente no Sítio  
do Mandu com apresentações 
artísticas, oficinas e exposições. 
Promover oficinas culturais e artísticas 
itinerantes, visando a disseminação 
de uma cultura voltada para a 
sustentabilidade com engajamento 
através da arte.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições e feiras.

Temática
Artesanato, cineclube, contação 

de história, cultura e meio ambiente, 
economia solidária e criativa, memória, 
patrimônio material e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade e jovens (2301 
diretos; 3700 indiretos). 

Produtos e serviços
Monitoria. 

Est. do Sítio do Mandu, s/n (acesso pela Av. 
Vasco Massafelli, 800)

CEP 06700-000
Tel.: (11) 4617-4499

E-mail: selva_mandu@yahoo.com.br
Site: www.cotianet.com.br/eco

CUBATÃO

Instituição Proponente
Sociedade de São Vicente de Paulo.

Projeto do Ponto
Trabalha a integração arte-educação 

com oficinas de música instrumental 
percussiva e dança.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e festivais.

Temática
Artesanato, capoeira, comidas 

tradicionais, criança e adolescente, 
cultura e matriz africana, culturas 
populares e tradicionais, cultura digital, 
dança, juventude e música.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escolas públicas, artistas 
locais, comunidade, comunidades 
locais urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos e jovens (70 diretos; 3000 
indiretos). 

Produtos e serviços
Espetáculos.
 

R. São Francisco de Assis, 70 
CEP 11538-025

Tel.: (13) 3361-6802
E-mail: ssvpvilanatal@ig.com.br

Blog: www.grupoafrobanda.blogspot.com

CEACOTUR – SÍTIO DO MANDU

GRUPO AFROBRANDA
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38 Instituição Proponente
AFASC – Centro Sócio Educacional 

Franciscano Imaculada da Conceição.

Projeto do Ponto
Abrange diversos segmentos 

dentro da instituição, promovendo 
intervenções emocionais, 
comportamentais, sociais e escolares 
que possam estar interferindo 
negativamente para o pleno 
desenvolvimento biopsicossocial de 
crianças e adolescentes. Oferece aulas 
e oficinas de informática, educação 
física e dança, artesanato e flauta 
para crianças e adolescentes. O foco 
é despertar o interesse pela arte, 
exercitar o potencial da criatividade, 
liberdade de expressão, reconhecer os 
valores necessários aos exercícios de 
cidadania, e assim romper as barreiras 

que a maioria dessas  
crianças e adolescentes atendidos  
não teriam oportunidade. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Artesanato, criança e adolescente, 

cultura digital, arte e tecnologia  
e dança.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (80 diretos; 150 
indiretos). 

Av. Bom Jesus, 380, Ala A
CEP 13690-000 

Tel.: (19) 3583-1302 
E-mail: imaculada.social@fcmaria.org.br 

DESCALVADO DIADEMA

Instituição Proponente
Casa das Minas de Thoya Jarina  

e Shapanan

Projeto do Ponto
Canal de apoio, valorização  

e facilitação de ações ligadas às 
matrizes africanas e umbanda  
na cidade de Diadema.  
Promove ações de preservação  
das ricas heranças materiais e 
imateriais das tradições  
Mina Jêje Nagô, Nagô Kêtú,  
Angola e Umbanda.

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Artesanato, cultura e matriz 

africana, culturas populares  

e tradicionais, dança, música  
e tambor de crioula.

Público
Adolescentes, comunidade, crianças, 

família e pessoas em situação de rua 
(15 diretos; 20 indiretos).

R. Itália, 462 
CEP 09941-030

Tel.: (11) 6701-5758
E-mail: pccmtj@hotmail.com

Blog: www.filhasdejaryna.blogspot.com

ACESSANDOCULTURA.COM

CASA DAS MINAS DE THOYA JARINA
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39Instituição Proponente
Grupo Pé no Mato.

Projeto do Ponto
Visa mapear as manifestações 

culturais como músicas, contos, lendas, 
eventos e artefatos de pesca das 
comunidades que moram às margens 
do rio Ribeira, dentro dos limites do 
município de Eldorado, em um trecho 
aproximado de 83 quilômetros, e 
que tenham como tema principal o 
próprio curso d’água. Todo material 
será registrado e disponibilizado em 
um documentário, uma exposição 
fotográfica e um livro.

Atividades
Exposições e palestras.

Temática
Audiovisual, cultura e meio 

ambiente, culturas populares e 
tradicionais, memória, música, 
patrimônio imaterial e preservação de 
história local.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência, quilombolas e terceira idade 
(10 diretos; 30 indiretos).

Pça. Nossa Senhora da Guia, 129
CEP 11960-000 

Tel.: (13) 3871-1858
E-mail: lelis@penomato.org.br 

Site: www.penomato.org.br

ELDORADO

Instituição Proponente
Instituto Socioambiental.

Projeto do Ponto
Desenvolve atividades de 

fortalecimento da cultura quilombola 
por meio de fomento a expressões 
culturais como a capoeira e 
levantamento de bens culturais 
imateriais.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas e feiras.

Temática
Capoeira, criança e adolescente, 

cultura e matriz africana, cultura e 
meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais e patrimônio imaterial.

Público
Adolescentes, afrodescendentes e 

quilombolas (41 diretos; 400 indiretos).

Produtos e serviços
Apresentações culturais.

R. Paula Souza, 103
CEP 11960-000

Tel.: (13) 38711545
E-mail: raquel@socioambiental.org 

Site: www.quilombosdoribeira.org.br

ELDORADO

UM RIO DE CULTURA

SOCIOAMBIENTAL
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EMBU DAS ARTES

Instituição Proponente
Casa de Cultura Santa Tereza.

Projeto do Ponto
Trabalha a capacitação  

da juventude para a arte educação,  
tendo como prioridade a inserção 
cultural e a qualidade de vida. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais,  
jornal, palestras e sarau.

Temática
Audiovisual, capoeira, criança e 

adolescente, cultura digital, cultura 
de paz, cultura e meio ambiente, 
culturas populares e tradicionais, 
dança, economia solidária e criativa, 
juventude, literatura, música e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, comunidade, crianças, 
família, grupos artísticos, jovens e 
terceira idade (460 diretos; 50000 
indiretos).

Produtos e serviços
Audiovisual.
 

R. Cerqueira César, 833 
CEP 06813-000 

Tel.: (11) 4149-5315 
E-mail: c.c.santateresa@uol.com.br 

Site: www.casadeculturasantatereza.org.br 

EMBU DAS ARTES

Instituição Proponente
Teatro Popular Solano Trindade.

Projeto do Ponto
Trabalhar a preservação  

da cultura negra e popular através  
de oficinas, workshops, festas temáticas 
e outras manifestações.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Capoeira, cultura e matriz africana, 

culturas populares e tradicionais 
(maracatu, côco de Alagoas e 
Pernambuco, samba Lenço Rural 
Paulista, cafezal, lundu colonial, jongo 
mineiro, jongo fluminense, jongo da 
Serrinha, ciranda, guerreiro de Alagoas 

e Pernambuco, bumba meu boi, ritmos 
dos Orixás, entre outros ritmos da 
cultura popular brasileira), dança, Ação 
Griô, hip hop, patrimônio imaterial, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos  
de escolas públicas, artistas locais,  
comunidade, crianças, grupos  
artísticos, jovens e mulheres (107 
diretos; 1500 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos de dança e música

Av. São Paulo, 176
CEP 06804-230

Tel.: (11) 4241-4331
E-mail: marcelo.produtor@uol.com.br

CULTURA, ANTENADA

SOLANO TRINDADE RAÍZES DE CULTURA
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41Instituição Proponente
Movimento Renovador Paulo VI de 

Embu Guaçu.

Projeto do Ponto
Desenvolvido pelo Movimento 

Renovador Paulo VI – Lar Irmã Inês 
desde fevereiro de 2010, são oferecidas 
aulas de música instrumental, 
percussão, leitura e escrita, artes 
plásticas, teatro e dança com foco no 
resgate, valorização e apreciação da 
música popular brasileira. Tem como 
objetivo difundir o conhecimento 
e a vivência das nossas raízes 
culturais, capacitando os educandos e 
transformando-os em multiplicadores 
desse saber, formando assim grupos 
protagonistas de apresentações 
culturais gratuitas para a comunidade. 

Atividades
Espetáculos, feiras e sarau.

Temática
Criança e adolescente, culturas 

populares e tradicionais, dança,  
música, percussão e teatro.

Público
Adolescentes (210 diretos; 3000 

indiretos). 

R. Princesa Isabel, 100 
CEP 06900-000 

Tel.: (11) 4661-3062 
E-mail: movimentorenovador@

movimentorenovador.org.br 
Blog: www.aprenderesemearviverecultivar.

blogspot.com

EMBU-GUAÇU ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Instituição Proponente
Associação de Cultura e Meio 

Ambiente de Espirito Santo do Turvo.

Projeto do Ponto
Trabalha a arte e as tradições 

buscando o resgate da cultura por 
meio de oficinas de dança, música, 
artes cênicas, proporcionando uma 
interação com a comunidade. Visa 
também a inclusão social de pessoas 
com necessidades especiais, em 
situação de vulnerabilidade social e 
pessoal que buscam a ressocialização 
por meio da cultura. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Circo, criança e adolescente, cultura 

e meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais, dança, hip hop, juventude, 
música, rádios comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, dependentes químicos em 
recuperação, família, LGBTT, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência 
e terceira idade (300 diretos; 150 
indiretos).

R. João Dias Jr, 1-10, CEP 18935-000 
Tel.: (14) 9753-1896 

E-mail: marceloesturvo@hotmail.com 

APRENDER E SEMEAR, VIVER E CULTIVAR

CENTRO CULTURAL MÚSICA OXIGÊNIO DA ALMA
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FERNANDÓPOLIS

Instituição Proponente
Unati – Universidade Aberta à 

Terceira Idade.

Projeto do Ponto
O trabalho é realizado com  

a terceira idade, visando aumentar  
a autoestima, melhorando a qualidade 
de vida por meio da cultura e da arte.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais,  
palestras e sarau.

Temática
Artesanato, contação de história, 

cultura digital, arte e tecnologia,  
dança, ginástica, línguas estrangeiras, 
música e teatro.

Público
Adultos e terceira idade – 

integração com crianças e jovens  
(60 diretos; 180 indiretos).

Produtos e serviços
Publicação, artesanato e 

espetáculos.
 

R. Bahia, 567
CEP 15600-000 

Tel.: (17) 3462-7255
E-mail: unatifernandopolis@gmail.com 

Instituição Proponente
A.P.M da Escola Municipal  

de Ensino Fundamental Francisco Alves 
de Oliveira.

Projeto do Ponto
Trabalha as diversas manifestações 

artísticas relacionando-as  
ao audiovisual, por meio de oficinas 
preparatórias e formadoras.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e ponto de leitura.

Temática
Audiovisual, criança e adolescente, 

cultura e saúde, dança (jazz 
contemporâneo), hip hop,  
literatura e teatro. 

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, comunidade, crianças, 
família, jovens e mulheres (100 diretos; 
400 indiretos).

Av. Amazonas, 514 
CEP 15650-000 

Tel.: (17) 3833-1628 
E-mail: dapaginatela@yahoo.com.br 

Blog: www.pontodeculturaestreladoeste.
blogspot.com

ESTRELA D’OESTE

MARAVILHA VIVER CULTURA

DE PONTO A PONTO, DE PÁGINA À TELA
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43Instituição Proponente
Centro de Apoio Ação e 

Transformação Oiaeu.

Projeto do Ponto
Proporcionar momentos de lazer, 

de acesso à arte e à cultura  
e de integração social e cultural.

Atividades
Cineclube e cursos/oficinas.

Temática
Cineclube, criança e adolescente  

e música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 

família, jovens, mulheres e pessoas com 
deficiência (60 diretos; 150 indiretos).

Av. Dom Pedro II, 591
CEP 08506-240

Tel.: (11) 4675-1137
E-mail: projetos@oiaeu.org.br

FERRAZ DE VASCONCELOS FRANCA

Instituição Proponente
Fetanp – Federação de Teatro 

Amador do Nordeste Paulista.

Projeto do Ponto
Procura levar a arte circense às 

pessoas de menor poder aquisitivo e 
que moram distantes da região central 
da cidade, oferecendo pelo período 
de três meses oficinas gratuitas nos 
centros comunitários. Terminado 
o curso, é feita uma apresentação 
dos formandos, com presença de 
autoridades locais e dos familiares.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

palestras, sarau e workshops. 

Temática
Circo, criança e adolescente, 

culturas populares e tradicionais, dança, 
metareciclagem, música e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, comunidades 
locais urbanas, crianças, família, 
grupos artísticos, jovens, professores  
e terceira idade (60 diretos; 250 
indiretos).

Av. Sete de Setembro, 455
CEP 14401-278 

Tel.: (16) 3722-7409 
E-mail: fetanpfr@gmail.com 

pcfetanpescoladecirco@gmail.com 

UM SONHO A MAIS: CANTOS E ENCANTOS

FETANP ESCOLA DE CIRCO
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FRANCA

Instituição Proponente
Instituto Práxis de Educação  

e Cultura.

Projeto do Ponto
Potencializa as atividades já 

desenvolvidas pelo Instituto Práxis 
de Educação e Cultura através da 
integração planejada de suas atividades 
e com a introdução de novas ações 
culturais. Para isso, o projeto foi 
estruturado em cinco eixos: cineclube, 
centro de memória operária e história 
regional, clube do livro “Olga Benário”, 
telecentro e cursos de formação  
e manifestação. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, palestras e 
ponto de mídia livre.

Temática
Artes visuais, audiovisual, capoeira, 

cineclube, cultura digital, cultura  
e matriz africana, culturas populares 
e tradicionais, hip hop, juventude, 
memória e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, grupos artísticos  
e jovens (400 diretos; 200 indiretos. 

Produtos e serviços
Horta comunitária.

R. Diogo Feijó, 1956
CEP 14405-212 

Tel.: (16) 3012-4298 
E-mail: institutopraxis@yahoo.com.br 

Facebook: Ipra Ponto de Cultura
Instituição Proponente

Cavalhadas da Franca.

Projeto do Ponto
Busca a manutenção do  

patrimônio histórico.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e exposições.

Temática
Teatro. 

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
caiçaras, comunidade, comunidades 
locais rurais, comunidades locais 

urbanas, crianças, egressos do sistema 
prisional, família, LGBTT, grupos 
artísticos, indígenas, jovens, mulheres, 
pessoas com deficiência, pessoas 
em situação de rua, quilombolas, 
ribeirinhos e terceira idade (110 
diretos; 1500 indiretos).

R. Simpliciano Pombo, 372 
CEP 14405-338 

Tel.: (16) 3206-2202 
E-mail: cavalhadasdafranca@gmail.com 

Site: www.cavalhadasdafranca.com.br 

FRANCA

PEDRA NO SAPATO

CAVALHADAS DA FRANCA
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45Instituição Proponente
Associação Movimento Pró Cultura.

Projeto do Ponto
Fomento e produção da Orquestra 

de Violeiros de Garça, promoção  
de oficinas de música, contação  
de histórias e artesanato. Produção 
do tradicional evento “Viola da Hora”. 
Pesquisas a serem desenvolvidas na 
zona rural visando o resgate  
e preservação da historicidade local. 
Está prevista também a produção  
de documentários e impressos  
que contarão a história da tradição 
caipira ligados a cultura tradicional  
do município.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e festivais.

Temática
Culturas populares e tradicionais, 

memória, música e preservação de 
história local.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

comunidades locais rurais e família (80 
diretos; 500 indiretos).

Produtos e serviços
Espetáculos da Orquestra de 

Violeiros de Garça.
 

R. 27 de Dezembro, 10
CEP 17400-000 

Tel.: (14) 3471-3531 
E-mail: pontogarca@gmail.com 

 Site: pontoculturagarca.wordpress.com/ 
Twitter: @pculturagarca

GARÇA GUAÍRA

Instituição Proponente
Instituto Oswaldo Ribeiro de 

Mendonça.

Projeto do Ponto
Projeto socioeducativo cultural que 

visa estimular a produção, a formação 
e a capacitação culturais, priorizando a 
dança, a música, o teatro e a literatura. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Criança e adolescente, dança (balé 

clássico e jazz), literatura,  
música e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças  
e família (70 diretos; 810 indiretos).

Produtos e serviços
Espetáculos.
 

Av. José Cavenague, s/n
CEP 14790-000

Tel.: (17) 3331-6132
E-mail: institutoorm@hotmail.com

Site: www.iorm.org.br

NÚCLEO DE PESQUISAS DA CULTURA TRADICIONAL

OFÍCIO DA DANÇA
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Instituição Proponente
Associação Sócio Cultural De Olho 

no Futuro.

Projeto do Ponto
Desenvolve diversas oficinas 

musicais, além de oficinas como 
alfabetização, profissionalização e 
libras, aprimorando a capacidade de 
expressão em crianças e adolescentes 
para sua inclusão e integração.

Atividades
Cursos/oficinas e shows 

(apresentações musicais).

Temática
Criança e adolescente, dança, 

família, juventude, reforço escolar  
e música (bateria de escola de samba, 
camerata de violão, coral, grupo  

de pagode, percussão geral).

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
alunos de escolas públicas, artistas 
locais, comunidade, crianças,  
família, grupos artísticos, jovens, 
pessoas com deficiência e pessoas  
em situação de rua (75 diretos).

Produtos e Serviços
Restauração, futura luthieria  

e shows.

R. 1º de Junho, 810, CEP 11460-240
Tel.: (13) 3304-4200

E-mail: asc_olhonofuturo@hotmail.com
Blog: www.ong.deolhonofururoguaruja.

blogspot.com

GUARANI D’OESTE

Instituição Proponente
Clube Comunitário Marechal 

Rondon. 

Projeto do Ponto
Atende 200 alunos, entre 

crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos diariamente, com atividades 
desenvolvidas através das oficinas  
de dança (catira, axé, forró) e 
música instrumental (viola, violão, 
coral e flauta). Promove atividades 
de informática, artesanato, teatro, 
esportes e atividades recreativas, das 
16h às 19h, incluindo o serviço de 
jantar aos participantes.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Artesanato, criança e adolescente, 

cultura e meio ambiente, cultura e 
saúde, dança (catira), metareciclagem, 
música (orquestra de violeiros, flauta, 
canto coral), preservação de história 
local e teatro. 

Público
Crianças e adolescentes (180 

diretos; 800 indiretos).

R. João Neves Pontes, 1286 
CEP 15680-000 

Tel.: (17) 9744-5811 
E-mail: projetocidadaodofuturo@gmail.com

GUARUJÁ

CIDADÃO DO FUTURO

PROJETO SÓCIO CULTURAL VIOLODUM
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GUARULHOS

Instituição Proponente
Associação Cultural e Ambiental 

Chico Mendes.

Projeto do Ponto
Consolidar o Ecomercado na 

região do Cabuçu por meio de 
ações de geração de renda: viveiro 
para produção de mudas com fins 
de reflorestamento e recomposição 
da Floresta Ombrofila Densa (Mata 
Atlântica); Arteco – produção e 
comercialização de suvenirs com 
materiais recicláveis; cooperativismo 
com foco no turismo por meio dos 
recursos naturais e históricos da região. 

Atividades
Biblioteca comunitária, cultura 

digital, cursos/oficinas, feiras e palestras.

Temática
Alfabetização de jovens e adultos, 

artes visuais, cultura e meio ambiente, 
economia solidária e criativa, memória, 
metareciclagem, mulheres, música, 
percussão e preservação de história local.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, crianças e mulheres (250 
diretos; 500 indiretos).

Produtos e serviços
Mudas nativas de árvores da Mata 

Atlântica, medicinais, paisagismo e 
bolsas ecológicas.

  
Rua B Particular, 27, CEP 07075-170

Tel.: 11-2405-3630
E-mail: pc_chicomendes@yahoo.com.br

Blog: www.chicomendescabucu.blogspot.com

GUARULHOS

Instituição Proponente
Associação Movimento Hip Hop 

Organizado – Guarulhos Mh2O

Projeto do Ponto
Oferece oficinas culturais, palestras, 

workshop em ruas e favelas.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, capoeira, cineclube, 

dança, Escola Viva, hip hop e música.

Público
Adolescentes, adultos, crianças, 

família, jovens, mulheres e pessoas 
em situação de rua (100 diretos; 800 
indiretos).

Produtos e serviços
Eventos.

Av. Norte Esquerda, Conjunto CDHU n° 8, C8
CEP 07261-490

Tel.: (11) 6722-5118
E-mail: fabioescap@yahoo.com

CHICO MENDES – SEMEANDO ARTES

CULTIVO AO HIP HOP
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48 Instituição Proponente
Ilê Asé Omo Oyá Bagan e Odé Ibô.

Projeto do Ponto
Expandir e divulgar a cultura de 

matrizes africanas. Formar e capacitar 
jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade econômica.

Atividades
Cineclube, comercialização de 

produtos, cursos/oficinas, espetáculos, 
feiras, palestras e sarau.

Temática
Artesanato, capoeira, comidas 

tradicionais, cultura digital, cultura de 
paz, cultura e gênero, matriz africana 
e meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais, dança, Escola Viva, Ação 
Griô, economia solidária e criativa, 

gestão, hip hop, juventude, literatura, 
memória, moda, mulheres, música e 
percussão afro tribal e contemporânea.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
artistas locais, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, jovens, 
mulheres e terceira idade (800 diretos; 
250 indiretos).

Produtos e serviços
Roupas, artesanato, acessórios, 

instrumentos musicais, comidas e outros.
 

R. João Alves, 288, CEP 13185-341 
Tel.: (19) 3845-4767 

E-mail: pcaminhos@gmail.com 
Blog: www.pontodeculturacaminhos.blogspot.com

Orkut: Caminhos Ponto de Cultura

HORTOLÂNDIA IARAS

Instituição Proponente
Instituto de Orientação Comunitária 

e Assistência Rural INOCAR. 

Projeto do Ponto
Fomentar o acesso à cultura e à 

inclusão digital para assentados/as.

Atividades
Cultura digital, cursos/oficinas e 

palestras.

Temática
Audiovisual, contação de história, 

cultura digital, arte e tecnologia, 
culturas populares e tradicionais.

Público
Assentados/as.
 

Assentamento Rosa Luxemburg  
(na antiga Fazenda Agrocentro)

CEP: 18775-000
Tel.: (15) 3521-6839

E-mail: inocaradm@hotmail.com

CAMINHOS

PLANTADORES DE CULTURA
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IEPÊ

Instituição Proponente
Ass. Mensageiros da Paz de Iepê.

Projeto do Ponto
Atuamos com três grandes eixos 

temáticos: 1 - Resgate da memória 
histórica e das tradições, 2 - Concertos de 
Leitura: Iepê cidade que lê! e  
3 - Aumento do repertório cultural  
e incentivo a novos talentos.

Atividades
Cineclube, concursos, cursos/

oficinas, espetáculos, exposições, 
palestras, ponto de leitura e publicação.

Temática
Audiovisual, contação de história, 

criança e adolescente, cultura de paz, 
cultura e gênero, cultura indígena, 
culturas populares e tradicionais, 

literatura, memória, música, patrimônio 
imaterial, patrimônio material, 
preservação de história local e rádios 
comunitárias.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais rurais 
e urbanas, crianças, grupos artísticos, 
jovens e mulheres (250 diretos).

Produtos e serviços
CD de marchinhas carnavalescas  

e antologias.

R. Minas Gerais, 458, CEP 19640-000 
Tel.: (18) 3264-1726 

E-mail: doctorzaganin@hotmail.com 
Blog: www.amigosdaculturadeiepe.blogspot.com

Instituição Proponente
Centro de Formação da Criança  

e do Adolescente de Igaraçu do Tietê.

Projeto do Ponto
Proporciona à comunidade o acesso 

aos bens culturais, visando à melhoria 
da qualidade de vida da população, 
por meio da fruição de livros, jornais, 
revistas e materiais lúdicos. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas,  

feiras, concursos, exposições, festivais  
e palestras.

Temática
Artesanato, cineclube, contação de 

história, criança e adolescente, cultura 
de paz, cultura e meio ambiente, dança, 
hip hop, literatura, metareciclagem, 

mulheres, música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas, creches, 
CEMEIS, crianças, família, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência, 
pessoas em situação de rua, projetos 
sociais e terceira idade (300 diretos; 
3000 indiretos). 

Produtos e serviços
Artesanato.

 Av. Salvador Thomé, 552, 
Conj. Res. Seg. Garcia, CEP 17350-000 

Tel.: (14) 3644-1095 
E-mail: CarretadosSonhos@gmail.com 
www.carretadossonhos.blogspot.com

IGARAÇU DO TIETÊ

NOSSO POVO FAZ ARTE DESDE 205 D.C.

CARRETA DOS SONHOS
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Instituição Proponente
AAPCI – Associação de Artesãos e 

Produtores Caseiros de Iguape.

Projeto do Ponto
Tem foco na pesquisa e na 

formação do Grupo de Roda de 
Congo. No dia a dia trabalha a 
integração com a comunidade por 
meio de oficinas, saraus, produção de 
vídeos contextualizando nossa cultura. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, feiras, palestras 
e sarau.

Temática
Artesanato, audiovisual, capoeira, 

cineclube, comidas tradicionais, 
contação de história, cultura e 

matriz africana, culturas populares 
e tradicionais, economia solidária e 
criativa, gestão, literatura, maracatu, 
memória, música, patrimônio imaterial, 
patrimônio material e preservação de 
história local.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

caiçaras e comunidade (300 diretos; 
1200 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato, DVDs e espetáculos.

Av. Princesa Isabel, 708 
CEP 11920-000 

Tel.: (13) 3841-1016 
E-mail: esseeoponto@gmail.com 

Site: www.artesanatodeiguape.com.br 
Facebook: Esseeoponto Cultura

IGUAPEIGARATÁ

Instituição Proponente
ACETI – Associação Cultural 

Esportiva e Turística de Igaratá.

Projeto do Ponto
Tem como proposta oferecer 

gratuitamente à comunidade vivências 
e oficinas relacionadas a linguagem 
audiovisual, incluindo fotografia, 
produção de vídeos e assuntos 
relacionados à área do rádio. Objetiva 
também incentivar a pesquisa e a 
documentação histórica da cidade.

Atividades
Cineclube e espetáculos.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cineclube, 

culturas populares e tradicionais, 
memória, patrimônio imaterial, 

patrimônio material, preservação de 
história local e rádios comunitárias.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais rurais e urbanas  
e jovens (20 diretos; 30 indiretos). 

R. Maria Helena Marcondes, 175b 
CEP 12350-000

Tel.: (11) 4658 6189
E-mail: ilhadacultura@gmail.com

Blog: www.ilhadacultura.blogspot.com
Facebook: Ilha da Cultura Aceti

CULTURA ESSE É O PONTO

ILHA DA CULTURA
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Instituição Proponente
Espaço Cultural Pés no Chão.

Projeto do Ponto
Desenvolve atividades de artes 

cênicas (dança e teatro) visando a 
produção de apresentações artísticas, 
aulas de break e oficinas de vídeo e 
fotografia. Promove um trabalho de 
democratização cultural recebendo 
em seu espaço espetáculos de dança e 
teatro. Realiza festivais de dança, como 
as edições do “Dança e Movimento”. 

Atividades
Cultura digital, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições e festivais.

Temática
Artesanato, capoeira, criança e 

adolescente, cultura e meio ambiente, 

culturas populares e tradicionais, dança, 
hip hop, música, patrimônio imaterial, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, artistas locais, 
caiçaras, comunidade, crianças,  
grupos artísticos e jovens (60 diretos; 
300 indiretos). 

Produtos e serviços
Artesanato e espetáculos.

R. Macapá, 72
CEP 11630-000 

Tel.: (12) 3896-6727 
E-mail: pes@pesnochao.org.br 
Site: www.pesnochao.org.br/pc 

Facebook: Pesnochao

ILHABELAILHA SOLTEIRA

Instituição Proponente
Fundação Cultural de Ilha Solteira.

Projeto do Ponto
Trabalha com o resgate, valorização 

e preservação da música caipira  
por meio de atividades de capacitação 
técnica e artística.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições e feiras.

Temática
Artes Visuais, cineclube, música, 

patrimônio imaterial e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade e terceira idade (50 diretos).

Produtos e serviços
Espetáculos.

Praça dos Paiáguas, s/n 
(Casa da Cultura “Rachel Dossi”)

CEP 15385-000
 Tel.: (18) 3743-6099

E-mail: funcisa@hotmail.com 
fabianaalvesantos@gmail.com

PÉS NO CHÃO

MELODIAS AFLUENTES
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Instituição Proponente
Ass. dos Moradores do Bairro Serra.

Projeto do Ponto
Formação na área audiovisual. 

Promove a exibição de filmes 
brasileiros e infanto-juvenis nos 
quintais das comunidades quilombolas, 
caboclas e nos bairros urbanos. As 
oficinas em software livre criaram um 
grupo de pesquisa no bairro Serra, 
onde desenvolvem um trabalho de 
registro da história do local. 

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e feiras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cultura 

digital, cultura e meio ambiente, 
culturas populares e tradicionais, 

economia solidária e criativa, memória, 
patrimônio imaterial, preservação de 
história local e roda de viola.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidades 
caboclas, comunidades locais rurais, 
crianças, jovens, mulheres e quilombolas 
(84 diretos; 1200 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato com papel reciclado  

e fibras. 
 

Estrada Iporanga/Apiaí, Km 13 
CEP 18330-000 

Tel.: (15) 3556-1521 (rec) 
comunidadesiporanga@gmail.com 

Site: www.prosanaserra.pilarcultural.org

IPORANGAINDAIATUBA

Instituição Proponente
Organização Assistencial  

Bolha de Sabão.

Projeto do Ponto
Promove a inclusão social  

de crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos em situação de risco  
e vulnerabilidade social por meio  
da integração de oficinas de dança, 
teatro e música.

Atividades
Cursos/oficinas, feiras e festivais.

Temática
Criança e adolescente, dança 

folclórica, hip hop, música e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
alunos de escolas públicas, crianças  
e pessoas em situação de rua (70 
diretos; 130 indiretos).

R. João Batista Nunes Beccari, 33 
CEP 13346-430

Tel.: (19) 3935-4302 
E-mail: carmen@bolhadesabao.org.br

Site: www.bolhadesabao.org.br
Twitter: @bolhadesabao

Facebook: Bolha de Sabão
Orkut: ONG Bolha de Sabão

COISAS DA PROSA

TODA CULTURA
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Instituição Proponente
Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Fazenda. 

Projeto do Ponto
Espaço voltado para o atendimento 

da comunidade em geral, onde os 
computadores estão à disposição do 
público para pesquisas, realização de 
trabalhos escolares e cursos na área de 
artesanato tradicional para geração de 
renda, cursos de produção de derivados 
de produtos regionais e outros diversos, 
como tricô crochê, trançados em fibras 
naturais, música e dança.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, feiras, palestras 
e ponto de leitura.

Temática
Artesanato, cineclube, comidas 

tradicionais, contação de história, cultura 
e meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais, dança, economia solidária 
e criativa, fanfarra, memória, música, 
patrimônio imaterial e material, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
artistas locais, comunidade, crianças, 
comunidades locais rurais, grupos 
artísticos, jovens, quilombolas e terceira 
idade (80 diretos; 500 indiretos).

R. Maximiliano Rodrigues Martins, 19
CEP 18360-000

Tel.: (15) 3557-1145
E-mail: jomjunior@ig.com.br

ITAOCAITANHAÉM

Instituição Proponente
“Cultura Ativa” A.A.A. Cultura Costa 

da Mata Atlântica.

Projeto do Ponto
Propõe articulação entre os agentes 

culturais locais e de outras regiões. Visa 
o potencial transformador da arte e 
desenvolve ações que integram cultura, 
educação e cidadania. Conservação do 
patrimônio e o fomento de diversas 
linguagens reforçam a construção 
da identidade local estabelecendo a 
qualificação de fazeres culturais. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Artes Visuais, artesanato, memória, 

música, patrimônio imaterial, 
patrimônio material, preservação  
de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, artistas locais, 
caiçaras, comunidade, crianças,  
grupos artísticos e jovens (226 diretos; 
12000 indiretos). 

Produtos e serviços
Máscaras e bonecos em papel 

machê.

Praça Carlos Botelho, 14, CEP 11740-000
Tel.: (13) 3426-8430

E-mail: nanalevina@yahoo.com.br
Site: www.culturaativa.org.br

www.galeriaculturaativa.org.br
Facebook: Cultura Ativa

CASA DE CULTURA: SINHANARTE

BENEDICTO CALIXTO CULTURA ATIVA
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Instituição Proponente
Associação Mais Gente.

Projeto do Ponto
Busca a integração entre  

arte-educação e geração de renda.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, feiras e palestras.

Temática
Artesanato, criança e adolescente, 

cultura de paz, cultura e gênero, 
cultura e saúde, culturas populares 
e tradicionais, economia solidária e 
criativa, grafiti, hip hop, juventude, 
literatura, pastoril e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, jovens  
e terceira idade (50 diretos; 130 
indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato, pastoril e grafiti.

R. Victor Manzini, 149
CEP 06850-030

Tel.: (11) 4775-1919
E-mail: associacaomaisgente@yahoo.com.br

Site: www.maisgente.org.br

ITAPECERICA DA SERRAITAPECERICA DA SERRA

Instituição Proponente
Instituto Arapoty.

Projeto do Ponto
Visa a difusão de saberes 

tradicionais, com ênfase na cultura 
indígena brasileira, promover o diálogo 
multirracial, utilizando linguagens 
artísticas como a literatura, contação de 
histórias, música, artesanato por meio 
de oficinas, palestras e apresentações.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exibições de filmes, exposições,  
feiras, sala de leitura e palestras.

Temática
Artesanato, contação de história, 

criança e adolescente, cultura e meio 
ambiente, cultura indígena, culturas 

populares e tradicionais, literatura, 
música, patrimônio imaterial e teatro.

Público
Adolescentes, artistas locais, 

crianças e indígenas (50 diretos; 300 
indiretos).

Produtos e serviços
Livros, artesanatos, camisetas  

e CDs.

R. Victor Manzini, 20 
CEP 06850-030

Tel.: (11) 4165-4499
E-mail: cultura.arapoty@gmail.com
Site: www.arapotycultural.ning.com

Orkut: Arapoty Cultural

JOSÉ LUIZ DA COSTA AGUIAR NEGRINI

ARAPPOTY CULTURAL



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

55

Instituição Proponente
Fundação Sra. Santana de Itapeva.

Projeto do Ponto
Propõe ações direcionadas a 

adolescentes e jovens, de 15 a 25 
anos, com baixos indicadores sociais 
da cidade de Itapeva-SP. Tem como 
objetivo construir com esses jovens 
e adolescentes uma cultura de 
transformação, no sentido de mudar 
positivamente as suas condições 
de vida por meio da promoção de 
formação dos mesmos em “arte-
educadores-sociais”, de grupos 
artísticos onde possam vivenciar uma 
compreensão lúcida e crítica da história 
humana, bem como entender-se 
nesta história no sentido de inserção e 
reconstrução. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, fórum 

e palestras.

Temática
Dança, juventude, música e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, grupos artísticos 
e jovens (90 diretos; 30 indiretos). 

R. Rivadávia Marques Júnior, 34
CEP 18400-370

Tel.: (15) 9713-7000
E-mail: pontodeculturajovem@gmail.com
Blog: www.pontodeculturajovememacao.

blogspot.com
Orkut: Ponto de Cultura Jovem – Itapeva/SP

ITAPEVAITAPETININGA

Instituição Proponente
Centro de Pesquisa e Reabilitação 

Visual de Itapetininga.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo resgatar e 

fomentar a cultura tradicional da região 
de Itapetininga por meio de aulas de 
viola caipira, arte e cultura tradicionais.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, palestras e sarau.

Temática
Artesanato, coral, culturas populares 

e tradicionais, economia solidária e 
criativa, teatro e viola caipira. 

Público
Adolescentes, adultos, comunidades 

locais rurais, comunidades locais 
urbanas, crianças, egressos do sistema 
prisional, família, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (120 
diretos; 300 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato.

R. Sulpízio Colombo, 30
CEP 18206-440

Tel.: (15) 3272-5260
E-mail: ceprevi@terra.com.br

Site: www.meninosdaporteira.org.br
Twitter: @meninosdaporteira

Facebook: Meninos Da Porteira Itapetininga

JOVEM CULTURA EM AÇÃO

MENINOS DA PORTEIRA



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

56

Instituição Proponente
Ass. Cultural Quilombo Brotas.

Projeto do Ponto
Espaço de difusão e construção 

de saberes sobre a cultura negra e 
quilombola a partir da experiência 
histórica do Quilombo Brotas.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, festivais 

e palestras.

Temática
Artesanato, contação de história, 

cultura e matriz africana, cultura  
e meio ambiente, culturas populares 
e tradicionais, hip hop, juventude, 
memória e preservação  
de história local.

Público
Afrodescendentes, comunidade e 

quilombolas (34 diretos; 300 indiretos).

Produtos e serviços
Artesanato e camisetas.

R. Romeu Gava, 838
CEP 13256-654 

Tel.: (11) 4584-0497 
Site: www.nastrilhasdoquilombobrotas.org.br 

 Facebook: Quilombo das Brotas Itatiba
Orkut: Quilombo Brotas

ITATIBAITAPEVA

Instituição Proponente
Associação da Comunidade 

Negra de Itapeva e Região

Projeto do ponto
Fomenta a cultura afro-brasileira na 

região do sudoeste paulista.
 

Atividades
 Cursos/oficinas.

Temática
Capoeira, comidas tradicionais, 

cultura digital, arte e tecnologia, 
cultura e matriz africana, culturas 
populares e tradicionais e 
patrimônio imaterial.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escola públicas, 

comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas, 
quilombolas, terceira idade (75 
diretos; 350 indiretos).

Praça Dom Silvio Maria Dario, 97 - Centro
CEP: 18400-004

Tel.: 15 3522-3875
E-mail: acnir.itapeva@gmail.com

NAS TRILHAS DO QUILOMBO BROTAS

CULTURA AFRO BRASILEIRA NO SUDOESTE PAULISTA
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ITIRAPINA

Instituição Proponente
Associação Meninos de Aracy.

Projeto do Ponto
Desenvolve ações culturais  

por meio de oficinas de arte nas 
linguagens do teatro, percussão, viola 
caipira, catira, produção audiovisual  
e cineclubismo. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas  

e palestras.

Temática
Artes visuais, cineclube, criança  

e adolescente, cultura e matriz africana, 
culturas populares e tradicionais, 
juventude, música, patrimônio  
imaterial e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, artistas locais, 
comunidades locais urbanas e crianças 
(90 diretos; 450 indiretos). 

 R. Cataguases, 160
CEP 13530-000

Tel.: (19) 3575-1495
E-mail: meninosdaaracy@gmail.com

Site: www.meninosdaaracy.org.br

Instituição Proponente
Núcleo “Fermento e Sal” 

Desenvolvimento e Capacitação.

Projeto do Ponto
Proporciona atendimento 

socioeducativo a crianças, jovens  
e adolescentes em situação de risco 
social e pessoal por meio da música 
(flauta, violão e canto e violino), teatro 
e arte e cultura em geral.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Música e teatro.

Público
Adolescentes, crianças e jovens (67 

diretos; 150 indiretos). 

R. XV de Novembro, 641 
CEP 13715-000 

Tel.: (19) 3647-1483 
E-mail: nucleoitobi@uol.com.br 

ITOBI

ITIRAPINA

UNIARTE
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Instituição Proponente
Instituto Sapucaia – Ações em 

Educação, Cultura e Meio Ambiente.

Projeto do Ponto
Núcleo de estudos, difusão  

e produção audiovisual, por meio  
de cursos e workshops. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, feiras, festivais, palestras  
e ponto de leitura.

Temática
Artes visuais, audiovisual, 

brincadeiras cantadas e de roda, 
cerâmica figurativa, comidas 
tradicionais, cultura digital, arte e 
tecnologia, cultura e matriz africana, 
meio ambiente e saúde, cultura 

indígena, culturas populares e 
tradicionais, gestão, literatura, moda, 
música e danças regionais, patrimônio 
imaterial e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
artistas locais, comunidade, crianças, 
família, grupos artísticos, mulheres e 
terceira idade (200 diretos; 300 indiretos).

Produtos e Serviços
Luthieria e produção de figuras 

temáticas no Vale do Paraíba Paulista.

Av. São João, 206, CEP: 12322-000
Tel.: (12) 3023-0913

E-mail: ptosapucaia@gmail.com
Site: www.institutosapucaia.org.br

Blog: www.institutosapucaia.org.br/blog 

JACAREÍITU

Instituição Proponente
UNEI – União Negra de Ituana.

Projeto do Ponto
Promove a cultura afro-brasileira  

na cidade de Itu por meio de oficinas 
de teatro, percussão, capoeira,  
dança afro, coral, cursinho  
pré-vestibular, seminários e palestras.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, feiras e palestras.

Temática
Artesanato, capoeira, criança e 

adolescente, cultura e gênero, cultura 
e matriz africana, cultura e saúde, 
culturas populares e tradicionais, 
curso pré-vestibular, dança, hip hop, 
juventude, mulheres, música e teatro.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escola públicas, comunidade, 
crianças, família, jovens e mulheres 
(150 diretos).

R. Paula Souza, 492
CEP 13300-050

Tel.: (11) 4024-5011
E-mail: casadaculturaafrodeitu@hotmail.com

SAPUCAIA – ESTUDOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

CASA DE CULTURA AFRO DE ITU
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JALES

Instituição Proponente 
Associação Comunitária Moriah.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo realizar atividades 

artístico-culturais voltadas à prática 
instrumental, canto coral, lazer, 
recreação, informática, esportes e 
apoio escolar. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e festivais.

Temática
Criança e adolescente, dança, 

música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, crianças  

e terceira idade (80 diretos; 150 indiretos).

Av. Paulo Marcondes, 900 
CEP: 15703-314

Tel.: (17) 3621-5738
E-mail: pontodeculturacriancafeliz 

@hotmail.com
Site: www.pcccriancafeliz.com.br

Instituição Proponente 
Associação Cultural e Esportiva 

Nipo Jalense.

Projeto do Ponto
Introduz a música e a arte  

da cultura japonesa (Taiko), 
transmitindo disciplina, concentração, 
determinação, união, amizade e 
respeito a crianças, jovens e adultos. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Cultura japonesa, dança e música.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, comunidade, comunidades 

locais rurais, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, jovens, 
mulheres e terceira idade (50 diretos; 
300 indiretos).

R. 14, 2427
CEP: 15700-086

Tel.: (17) 3632-1587
E-mail: todorokitaiko@hotmail.com

Blog: www.uniblog.com.br/todorokitaiko

JALES

CRIANÇA FELIZ

TODOROKI TAIKO: INSTRUMENTOS DE CIDADANIA
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JALES

Instituição Proponente 
Associação de Difusão Comunitária, 

Educacional e Cultural de Urânia.

Projeto do Ponto
Oferece formação artística teatral, 

contribui para formação de público  
e estimula a formação de novos grupos 
artísticos na região.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais, fóruns, grupos de estudos, 
palestras, sarau e workshops.

Temática
Criança e adolescente, cultura e 

saúde, literatura, patrimônio imaterial, 
patrimônio material, preservação de 
história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, grupos artísticos 
e jovens (80 diretos; 160 indiretos). 

Produtos e Serviços
Espetáculos, livros produzidos à 

mão, cursos e oficinas.

R. Seis, s/n 
CEP: 15700-000

Tel.: (17) 9709-7373
E-mail: elite-escoladeteatro@hotmail.com

Blog: www.elteatrojales.blogspot.com

JAÚ

Instituição Proponente
Instituto Circênico de Promoção 

Cultural e Artística.

Projeto do Ponto
Busca fomentar as linguagens do 

circo e do teatro por meio de oficinas e 
apresentações artísticas.

Atividades
Cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Circo e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (200 diretos; 20000 
indiretos). 

Produtos e Serviços
Espetáculos de teatro e circo.

R. Olavo Bilac, 121
CEP: 17201-390

Tel.: (14) 3624-8020
E-mail: contatos@circenico.com.br

Site: www.circenico.com.br
Facebook: Circênico Teatro e Circo

Orkut: circenico teatro e circo

ELITE – ESCOLA LIVRE DE TEATRO

LONA LÚDICA
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61Instituição Proponente 
Associação Orquestra de Viola 

Caipira Matutos da Mantiqueira

Projeto do Ponto
Promover cursos de folclore 

fazendo transversalidade com o ensino 
de viola caipira. Manter a orquestra de 
viola caipira “Matutos da Mantiqueira” 
e o grupo “Cantante Adoremus”. 
Formar professores em música 
folclórica, brinquedos cantados e rodas.

Atividades
Cursos/oficinas, encontro de 

verônicas, fórum das coisas do arco da 
velha, palestras e rezas de São Gonçalo.

Temática
Cantorias de santos reis, catira, 

cavalgadas do Divino, comidas 

tradicionais, culturas populares e 
tradicionais, dança, música, patrimônio 
imaterial e material.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, grupos artísticos, pessoas 
com deficiência e terceira idade (300 
diretos; 1000 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos da orquestra, dupla 

de violeiros e palestras sobre cultura 
tradicional

R. Cap. Antonio Mathias, 43, CEP 12980-000
Tel.: (11) 4539-9123

E-mail: oravivasaogoncalo@hotmail.com

JOANÓPOLIS JOANÓPOLIS

Instituição Proponente
Associação Para o Desenvolvimento 

Social de Joanópolis – ONG Pró-Poá.

Projeto do Ponto
Integra a cultura em diversas 

formas na comunidade, aprimorando 
conhecimentos em torno do meio 
ambiente e social baseado em três 
pilares: a cultura, o social e o meio 
ambiente.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais, palestras e ponto 
de leitura.

Temática
Artes visuais, artesanato,  

capoeira, cultura e meio ambiente, 
dança e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, comunidade, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, egressos do sistema prisional 
e grupos artísticos (350 diretos).

Produtos e Serviços
Artesanato e coleta seletiva.

Praça Padre Domingos Segurado, 118
CEP: 12980-000

Tel.: (11) 4539-8806
E-mail: casadacultura.joa@terra.com.br

Facebook: ONG Pró-Joá

ORA VIVA, SÃO GONÇALO

CULTURA E CIDADANIA PRÓ-JOÁ
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Instituição Proponente 
Associação Indígena Kariri – AICA.

Projeto do Ponto 
Formação para professores(as) 

sobre as culturas indígenas, segundo 
a lei 11.645/08, nas temáticas: línguas 
indígenas, artes indígenas, histórias 
indígenas, tradições indígenas  
e meio ambiente.

Atividades 
Cursos/oficinas.

Temática 
Cultura Indígena.

Público 
Indígenas, profissionais da área 

de educação, professores(as) e 
pedagogos(as) (25 diretos; 10 indiretos).

R. Pedro Loda, 305 
CEP 13210-590

Tel.: (11) 4243-2627
E-mail: pontoculturaindigena@gmail.com

Blog: www.pontoculturaindigena.blogspot.com/
Facebook: Ponto Cultura Indígena

JUNDIAÍJUNDIAÍ

Instituição Proponente 
Clube Beneficente Cultura e 

Recreativo Jundiaense 28 de Setembro.

Projeto do Ponto
Tem como objetivo a construção 

da identidade afro-cultural de crianças, 
adolescentes e jovens negros criando 
oportunidade de contato com 
outras etnias por meio de atividades 
socioculturais.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições e palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, capoeira, 

cineclube, criança e adolescente, 
cultura digital, arte e tecnologia, cultura 
e matriz africana, dança (street dance, 

afroragga), hip hop, literatura  
e memória. 

Público
Adolescentes, comunidade, 

comunidades locais urbanas, crianças, 
jovens e mulheres (120 diretos; 180 
indiretos).

R. Petronilha Antunes, 363
CEP: 13201-080

Tel.: (11) 4521-3197
E-mail: pontodecultura@clube28.com.br

CASA DA CULTURA INDÍGENA

ANETO
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63Instituição Proponente 
IEV – Instituto de Estudos 

Valeparaibanos.

Projeto do Ponto 
A proposta é preparar e auxiliar 

os educadores para a implantação de 
projetos na escola e na comunidade, 
voltados à preservação do meio. 
Entretanto, a visão de meio para qual 
o NEPA se volta é aquela em que o 
patrimônio ambiental e o patrimônio 
histórico se fundem, resultando em um 
bem comum à sociedade; bem que, 
por sua vez, merece ser valorizado, 
respeitado e conservado.

Atividades 
Cursos/oficinas e palestras.

Temática 
Cultura e meio ambiente, culturas 

populares e tradicionais, memória, 
patrimônio imaterial, patrimônio 
material e preservação de história local.

Público 
Adultos (50 diretos; 15000 

indiretos).

R. Viscondessa de Castro Lima, 10 
CEP 12600-140

Tel.: (12) 3159-2033
E-mail: projetonepa@gmail.com

LORENA LOUVEIRA

Instituição Proponente 
Ass. Comunitária de Louveira -ACL 

Projeto do Ponto
Trabalha a integração por meio 

da arte, restabelecendo a cultura local 
de tradição européia (italiana) e dos 
emigrantes nordestinos com o contexto 
contemporâneo globalizado, através de 
aulas de rádio, DJ, música (cavaquinho, 
bandlim, violão, acordeão e percussão), 
teatro e dança.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos e sarau.

Temática
Culturas populares e tradicionais, 

dança, música, preservação de história 
local, rádios comunitárias e teatro.

Público 
Comunidades locais urbanas (50 

diretos; 120 indiretos).

R. São Carlos, 335
 CEP 13290-000

Tel.: (19) 3848-3982
E-mail: contato@

pontodeculturanovotempo.com.br
Site: www.pontodeculturanovotempo.com.br

Facebook: Clube Vinteoito de Setembro

PROJETO NEPA

ESPAÇO CULTURAL NOVO TEMPO
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64 Instituição Proponente 
Associação Coral Canto em 

Qualquer Canto.

Projeto do Ponto 
Divulga a música popular brasileira 

em Marília e região.

Atividades 
Cursos/oficinas e espetáculos

Temática
Música.

Público 
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

comunidade, comunidades locais 
urbanas, família, grupos artísticos, 
jovens e mulheres (20 diretos).

Av. Pedro de Toledo, 760 – apto. 74
CEP 17509-020

Tel.: (14) 3221-0248
E-mail: alemasc@ig.com.br

MARÍLIA MAUÁ

Instituição Proponente 
Corporação Musical Lyra de Mauá.

Projeto do Ponto 
Realiza com crianças a partir 

dos sete anos um trabalho de 
musicalização utilizando instrumentos 
de percussão alternativos feitos 
com material reciclável. As crianças 
atendidas participam de aulas teóricas 
de música, oficinas para fabricação de 
instrumentos e ensaios coletivos. 

Atividades 
Apresentações musicais, concertos, 

cursos/oficinas, desfiles e espetáculos. 

Temática
Criança e adolescente, cultura e 

meio ambiente e dança.

Público 
Crianças (80 diretos; 300 indiretos). 

R. Princesa Isabel, 247
CEP 09310-010

Tel.: (44) 4543-1533
E-mail: bandalyra@bandalyra.org.br

VIVA O CANTO

NA BATIDA DA RECICLAGEM MÚSICAL
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65Instituição Proponente 
Ass. Cultural Parceiros da Arte.

Projeto do Ponto 
Visa trabalhar com música  

e resgate da memória local por meio  
da oralidade dos moradores.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais, palestras, 
roda de leitura e literatura e sarau.

Temática
Contação de história, cultura de 

paz, cultura e gênero, cultura  
e meio ambiente, culturas populares 
e tradicionais, economia solidária e 
criativa, memória, música, patrimônio 
imaterial, patrimônio material  
e preservação de história local.

Público 
Adolescentes, adultos, comunidade, 

comunidades locais rurais e urbanas, 
grupos artísticos e pessoas com 
deficiência (300 diretos; 2500 
indiretos).

Produtos e Serviços
Apresentações musicais e 

espetáculos.

R. José Publio Ribeiro, 234 
CEP 11850-000

Tel.: (13) 3847-1327
E-mail:cultura.batucaje@gmail.com

Facebook: Batucaje do Vale Batucaje
Orkut: Ponto de Cultura Batucaje 

MIRACATU MIRANDÓPOLIS

Instituição Proponente 
Associação Comunidade Yuba.

Projeto do Ponto 
Promove intercâmbios culturais 

entre artistas convidados e a Associação 
para realizar oficinas, apresentações e 
exposições. Além disso, a comunidade 
fomenta o encontro de crianças e 
jovens residentes nas áreas rurais 
circunvizinhas nas atividades, 
aproximando-as do universo da arte. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, comidas 

tradicionais, contação de história, criança 
e adolescente, cultura de paz, cultura e 

gênero, cultura e meio ambiente, cultura 
e saúde, dança, juventude, memória, 
música, patrimônio imaterial e material, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

comunidade, comunidades locais rurais, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens e terceira idade (100 diretos; 
1800 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanato, espetáculos e comida 

caseira.

Bairro 1ª Aliança Associação  
Comunidade Yuba, s/n, CEP 16830-000

Tel.: (18) 3708-1247
E-mail: satikoyuba@yahoo.com.br
Site: www.100nen.com.br/ja/yuba/

BATUCAJÉ

CULTIVAR A ARTE
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66 Instituição Proponente 
Associação Assistencial e 

Comunitária de Mirassolândia. 

Projeto do Ponto 
Foco em atividades socioeducativas 

e arte-educativas com intuito de 
desenvolver a valorização e o 
conhecimento familiar e pessoal, 
para que a pessoa possa exercitar 
seu potencial criativo e comunicativo, 
trabalhando a desinibição e a 
expressividade ou uma vocação 
explícita para as artes cênicas.

Atividades 
Cineclube, oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, contação 

de história, cultura digital, arte e 
tecnologia, culturas populares e 
tradicionais, dança, memória, música, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade (127 
diretos; 253 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanato e espetáculos teatrais.

R. Francisco Broisler, 715, CEP 15145-000
Tel.: (17) 91751670

E-mail: assistenciasocial_mirassolandia@
hotmail.com

MIRASSOLÂNDIA MOCOCA

Instituição Proponente 
Associação dos Amigos da Fazenda 

Nova – Mococa.

Projeto do Ponto 
Casa da Sesmaria é um centro  

de memória regional, com ênfase  
no estudo das tradições, saberes  
e fazeres da área da antiga Sesmaria  
da Zabelônia.

Atividades 
Cursos/oficinas, exposições, 

palestras e pesquisa. 

Temática
Culturas populares e tradicionais, 

memória, patrimônio imaterial, 
patrimônio material e preservação  
de história local.

Público 
Comunidades locais rurais  

e urbanas e pesquisadores  
(600 diretos).

Produtos e Serviços 
Oficinas e palestras.

Fazenda Nova SP340 km271
CEP 13730-970

Tel.: (19) 3656-0109
E-mail: faznova@dglnet.com.br

Site: www.casadasesmaria.com.br
Facebook: Casa da Sesmaria

ARTE SOCIAL, CULTURA PARA TODOS!

CASA DA SESMARIA
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67Instituição Proponente 
Grupo Tumm Todos Unidos 

Mudaremos o Mundo.

Projeto do Ponto 
Realiza oficinas de hip hop, grafite, 

dança, contação de história, fantoche, 
fotografia, artesanato, produção de 
vídeo e construção de blog e site para 
crianças, adolescentes e adultos no 
espaço da instituição, dinamizando 
as ações dos próprios adolescentes e 
outros espaços da comunidade. 

Atividades 
Cursos/oficinas, capacitações  

e exposições.

Temática
Artesanato, contação de história, 

cultura e meio ambiente, cultura e 

saúde, dança, fotografia, hip hop, 
música, teatro e vídeos.

Público 
Adolescentes, adultos e crianças (97 

diretos; 200 indiretos). 

Produtos e Serviços 
Artesanato. 

R. Nicarágua, 113
CEP 13736-320

Tel.: (19) 3656-4501
E-mail: gtummpc@yahoo.com.br

Blog: www.mococafazendoculturacomarte.
blogspot.com

MOCOCA MOGI DAS CRUZES

Instituição Proponente 
ZAPT – Grupo de Teatro de 

Bonecos.

Projeto do Ponto 
Desenvolve a inclusão daqueles que 

se encontram à margem do processo 
de produção e de práticas artísticas e 
culturais, com o olhar na preservação e 
manutenção da saúde da Mãe Terra.

Atividades 
Cineclube, cortejo com bonecos 

gigantes, cursos/oficinas, espetáculos, 
exposições, feiras, palestras e produção 
de artesanato.

Temática
Artesanato, contação de história, 

criança e adolescente, cultura e 
meio ambiente, cultura e saúde, 

culturas populares e tradicionais, ação 
griô, juventude, metareciclagem, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças, grupos artísticos e jovens (300 
diretos; 2500 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanato e espetáculos teatrais 

com bonecos.

R. Dr. Deodato Wertheimer, 1825
CEP 08717-430

Tel.: (11) 3484-7514 e (11) 4799-0400
E-mail: zapt.gtb@gmail.com

Site: www.estacaozapt.com.br
Facebook: Espaço Zapt

Twitter: @EZapt

FAZENDO CULTURA COM ARTE

ESTAÇÃO ZAPT



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

68 Instituição Proponente 
Associação dos Moradores do Jd. 

Juliana, Vl. Paulicéia e Vl. Nova Suíssa.

Projeto do Ponto 
O Ponto realiza uma ação de 

formação artística nas áreas de dança 
clássica, contemporânea, teatro, 
musicalização e circo para crianças e 
jovens por meio de oficinas que tem 
início em janeiro e são finalizadas 
com um espetáculo no fim do ano 
integrando todas as artes.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, mostras, palestras, 
participação em mostras e festivais, 
produção de CD e espetáculo, sessões 
de cinema e visitas a museus e teatros.

Temática
Alfabetização, banda marcial, circo, 

criança e adolescente, cultura digital, 
curso de elétrica, dança, informática 
básica, música e teatro.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças, grupos artísticos, jovens e 
terceira idade (250 diretos; 1200 
indiretos). 

R. Catarina Carrero Marcatto, 740 
CEP 08820-150

Tel.: (11) 4792-8139
E-mail: palcoaberto.ajps@gmail.com

Site: www.ajps.com.br
Twitter: @escolaajps 

Facebook: Escola de Artes AJPS

MOGI DAS CRUZES

Instituição Proponente 
Metrosejos Livres Reabilitistas.

Projeto do Ponto 
Promove a produção artística na 

região do Alto Tietê, abrigando artistas 
e grupos artísticos, suas apresentações, 
seus debates e inquietações e 
apresentações de referência e de 
outras regiões, além de buscar 
a formação de novos artistas e o 
aperfeiçoamento de artistas iniciados. 
Oferece à população arte e cultura de 
qualidade, com identidade e acessível.

Atividades 
Articulação regional, cursos/oficinas, 

ensaios, espetáculos, exposições, 
montagens e palestras.

Temática
Circo, culturas populares  

e tradicionais, música e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, artistas  

locais, comunidade, crianças  
e grupos artísticos (900 diretos; 5000 
indiretos). 

Produtos e Serviços 
Formação de artistas.

Av. Fausta Duarte de Araújo, 23  
CEP 08730-130

Tel.: (11) 3433-9841
E-mail: galpaoarthurnetto@uol.com.br

Site: www.galpaoarthurnetto.com.br
Blog: www.galpaoarthurnetto.zip.net

Facebook: Galpão Arthur Netto

MOGI DAS CRUZES

PALCO ABERTO

CULTURA É CIDADANIA
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MOGI GUAÇU

Instituição Proponente 
Cia de Teatro Parafernália.

Projeto do Ponto 
Espaço de inclusão social, que 

por meio da arte do teatro tem como 
objetivo oferecer cursos de iniciação 
teatral e montagem de espetáculo, 
workshops, oficinas de teatro  
e de outros segmentos artísticos  
para a comunidade. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

palestras e sarau.

Temática
Capoeira, contação de história, 

cultura e meio ambiente,  
música e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais urbanas, família, 
LGBTT, grupos artísticos, jovens, 
mulheres e pessoas com deficiência 
(600 diretos; 2000 indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculo de teatro.

R. Antônio de Freitas, 37
CEP 13845-422 

Tel.: (19) 3362-1259
E-mail: parafernaliacultural@gmail.com 

Facebook: Teatro Parafernalia Parafernália

Instituição Proponente 
Instituição de Incentivo à Criança e 

ao Adolescente de Mogi Mirim.

Projeto do Ponto 
Amplia e descentraliza as ações 

realizadas na sede do ICA atendendo 
assim a uma crescente demanda por 
alternativas educativas e culturais que 
minimizem os riscos sociais existentes 
na periferia do município. Instalação 
de lona circense em escola pública 
parceira para realização de oficinas  
de circo e expressão corporal. 
Produção e apresentação artística 
oferecida ao fim do período para  
a população do entorno. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais, ludicidade e palestras.

Temática
Artes visuais, circo, contação  

de história, criança e adolescente, 
culturas populares e tradicionais,  
dança, música e teatro.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças, família, 
jovens e pessoas com deficiência (300 
diretos; 2100 indiretos).

Produtos e Serviços 
Metodologia arte-educacional  

e espetáculos.

R. Padre Roque, 897
CEP 13800-033 

Tel.: (19) 3862-3794
E-mail: projetoica@projetoica.org.br 

Site: www.projetoica.org.br

MOGI MIRIM

PARAFERNÁLIA CULTURAL

CRIARTE
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Instituição Proponente 
Fundação Jazzbrasil.

Projeto do Ponto 
Oferece o ensino musical gratuito e 

divulga a música instrumental.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos e 

palestras.

Temática
Criança e adolescente e música.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, crianças e terceira 
idade (130 diretos; 400 indiretos).

Produtos e Serviços 
DVDs e espetáculos.

R. Pedro Álvares Cabral, 49 
CEP 14730-000

Tel.: (17) 3361-4986
E-mail: fundacaojazzbrasil@hotmail.com

Site: www.fundacaojazzbrasil.com.br
Facebook: Fundação Jazzbrasil

MONTE AZUL PAULISTAMONTE ALEGRE DO SUL

Instituição Proponente 
Corporação Musical Santa Cecília.

Projeto do Ponto 
Busca levar a integração social 

através da música, fornecendo 
subsídios de acesso à arte, cultura, 
educação e cidadania.

Atividades 
Cursos/oficinas e festivais.

Temática
Cultura e gênero, música e 

patrimônio imaterial.

Público 
Adolescentes, adultos e crianças (40 

diretos; 300 indiretos). 

R. João da Serra, s/n (Clube 1º de Outubro)
CEP 13910-000

Tel.: (19) 8154-5060
E-mail: cmsc.masul@bol.com.br

Blog: www.projetopartitura.blogspot.com
Facebook: Projeto Partitura

Orkut: Projeto Partitura

FUNDAÇÃO JAZZBRASIL

PROJETO PARTITURA
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MONTEIRO LOBATO

Instituição Proponente 
Associação Cultural Montanha 

Encantada

Projeto do Ponto 
Pesquisa e valorização das 

manifestações da cultura popular 
da região de Monteiro Lobato e 
sua relação com a obra do escritor 
Monteiro Lobato. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos e 

palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, cineclube, contação de 
história, criança e adolescente, cultura 
digital, arte e tecnologia, culturas 
populares e tradicionais, dança, 

Ação Griô, juventude, literatura, 
memória, música, patrimônio imaterial, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
rurais, comunidades locais urbanas, 
crianças e terceira idade (120 diretos; 
300 indiretos).

R. do Caracol, s/n
CEP 12250-000

Tel.: (12) 9724-1252
E-mail: montanhaencantada@ig.com.br

Blog: www.acmontanhaencantada.blogspot.com
 Facebook: Povo De Monteiro Lobato

Instituição Proponente 
APM da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Ver. Edson de Oliveira.

Projeto do Ponto 
Apoiar e divulgar as manifestações 

culturais do povo narandibense, 
integrando e potencializando os 
projetos culturais existentes nas 
escolas públicas e nas comunidades 
locorregionais. Mapear e integrar 
o Ponto de Cultura aos projetos 
culturais implementados pelos diversos 
segmentos da comunidade local. 

Atividades 
Cultura digital, cineclube, oficinas, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, banda 

marcial, capoeira, contação de história, 
arte e tecnologia, dança, literatura, música, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
mulheres, pessoas com deficiência, 
sindicato de trabalhadores e terceira idade 
(6000 diretos; 10000 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanatos e culinária. 

R. Pedro Rodrigues Sobrinho, 682
CEP 19220-000

Tel.: (18) 3992-1167 e (18) 3992-9090
E-mail: pontodeculturanarandiba@hotmail.com

Site: www.narandiba.sp.gov.br

NARANDIBA

POVO DE MONTEIRO LOBATO

TEIA CULTURAL
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Instituição Proponente 
Associação de Capoeira Raízes de 

Olímpia.

Projeto do Ponto 
Visa trabalhar com a integração 

entre arte e cultura na preservação e 
manutenção das culturas tradicionais 
por meio da música, dança, teatro e 
contação de história.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições e palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, capoeira, 

culturas populares e tradicionais, 
cultura digital, dança, memória, música, 
patrimônio imaterial, preservação de 
história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, comunidade, crianças, 
família, jovens e terceira idade (500 
diretos; 1500 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanatos, brinquedos tradicionais 

e fotografias.

R. David Oliveira, 117
CEP 15400-000 

Tel.: (17) 3281-6415
E-mail: olimpiapontodecultura@hotmail.com

Blog: www.pontodeculturaolimpia.blogspot.com

OLÍMPIANHANDEARA

Instituição Proponente 
Soprocan- Sociedade de Proteção 

à Criança e ao Adolescente de 
Nhandeara.

Projeto do Ponto 
Desenvolve ações socioeducativas, 

promovendo um atendimento integral 
e qualificado aos alunos da rede 
municipal e regional e contribuindo 
para melhorar sua autoestima e suas 
atitudes com relação à família, a escola 
e a comunidade. 

Atividades 
Espetáculos e feiras.

Temática
Artesanato, criança e adolescente, 

juventude, música e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos e crianças (50 

diretos; 130 indiretos). 

Produtos e Serviços 
Artesanatos e espetáculos.

R. Demóstenes Alves Pereira, 179 
CEP 15190-000

Tel.: (17) 3472-2336
E-mail: pontoprocat@gmail.com

O ANÔNIMO SE FAZ PÚBLICO

PROCAT PROJETO CULTURAL ACESSÍVEL A TODOS
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73Instituição Proponente 
Terra Viva.

Projeto do Ponto 
Tem como objetivo resgatar a 

cultura bantu promovendo oficinas, 
visitas e um curso para graduados 
sobre cultura bantu na diáspora.

Atividades 
Cursos/oficinas, palestras, visitas 

orientas pelo parque ecológico onde  
as pessoas conhecem costumes, 
histórias e práticas bantu na diáspora.

Temática
Comidas tradicionais, contação 

de história, cultura digital, ação griô, 
cultura e matriz africana, cultura 
e meio ambiente, cultura e saúde, 
culturas populares e tradicionais, 

dança, patrimônio imaterial, patrimônio 
material e preservação de história local.

Público 
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos  
de escolas públicas, comunidade  
e povo de terreiro.

Produtos e Serviços 
Moeda solidária. 

R. Tomé de Souza, 355
CEP 06033-080 

Tel.: (11) 3605-3919
E-mail: monabantu@yahoo.com.br

OSASCO OSASCO

Instituição Proponente 
APM da EMEE Dr. Edmundo. C. 

Burjato.

Projeto do Ponto 
Busca trabalhar com as mais 

diversas deficiências através da arte-
educação como um direito humano, 
direito à cultura digital e à arte visual 
por meio das oficinas oferecidas no 
Ponto.

Atividades 
Cursos/oficinas.

Temática
Artes Visuais, cultura digital, dança 

e teatro.

Público 
Adultos, alunos de escolas públicas 

e pessoas com deficiência (153 diretos; 
25 indiretos).

R. Thomaz A. Gonzaga, 310
CEP 06080-030

Tel.: (11) 3681-0360
E-mail: pontodeculturaburjato@hotmail.com

Facebook: Ponto de Cultura da APM/EMEE Dr. 
Edmundo Burjato

REINO DE ZAZI

C. DE CULTURA E CONVIVÊNCIA APM EDMUNDO C. BURJATO
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REVELANDO TALENTOS

Instituição Proponente 
APM EMEF Profª Nilce Delfini 

Diziola.

Projeto do Ponto 
Busca trabalhar a integração 

da arte-educação com a pesquisa 
da cultura tradicional e fortalecer 
o artesanato local, promovendo a 
geração de renda e fomentando a arte 
através das linguagens do teatro, artes 
plásticas e música. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais, ponto de 
leitura e sarau.

Temática
Artes visuais, artesanato, cineclube, 

comidas tradicionais, criança e 

adolescente, cultura e gênero, 
culturas populares e tradicionais, 
dança, economia solidária e criativa, 
memória, música, patrimônio material, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, família, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência 
e terceira idade (150 diretos; 250 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanato.

AV. José Manzano Garcia, 225, 
CEP 19770-000

Tel.: (14) 3457-1297
E-mail: cultura.ob@ig.com.br

OSCAR BRESSANE OURINHOS

Instituição Proponente 
Associação de Amigos  

da Biblioteca Pública.

Projeto do Ponto 
Atua junto a crianças, adolescentes 

e suas comunidades como referência 
articulatória de atividades voltadas 
ao incentivo à leitura, expansão de 
conhecimentos críticos e capacidade  
de expressão e comunicação. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições e palestras.

Temática
Audiovisual, contação de história, 

criança e adolescente, cultura digital, 
arte e tecnologia, cultura e matriz 
africana, cultura e meio ambiente, 

culturas populares e tradicionais, 
literatura, memória, música, patrimônio 
imaterial, patrimônio material, 
preservação de história local, rádios 
comunitárias e teatro.

Público 
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
grupos artísticos, jovens, pessoas com 
deficiência e terceira idade (60 diretos; 
100 indiretos).

R. São Paulo, 149 
CEP 19900-050 

Tel.: (14) 3326-4458
E-mail: aabipourinhos@gmail.com

Site: www.pontodeculturaourinhos.com.br

PARA LER O MUNDO
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75Instituição Proponente 
Associação de Moradores das Vilas 

Gammon e Francisco Roberto.

Projeto do Ponto 
Realiza atividades de iniciação 

artístico-cultural nas áreas de música, 
dança e teatro, focadas em assuntos 
relativos às tradições da comunidade.

Atividades 
Cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Circo, culturas populares e 

tradicionais, dança, música e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, comunidades locais 
rurais e urbanas e crianças (300 

diretos; 500 indiretos).
 

Praça Francisco Falbo, Av. São Paulo, s/n
CEP 19700-000 

Tel.: (18) 3361-8449
E-mail: culturaparaguacu@gmail.com

PARAGUAÇU PAULISTA PARIQUERA-AÇU

Instituição Proponente 
Associação Cultural Guaricana 

Tanzgruppe.

Projeto do Ponto 
O resgate da cultura dos imigrantes 

de língua alemã no Vale do Ribeira 
prevê três linhas de ação interligadas: 
danças folclóricas alemãs, aulas de 
alemão e pesquisa sobre os imigrantes 
de língua alemã na região.

Atividades 
Confecção de trajes típicos, culinária 

alemã e espetáculos.

Temática
Artesanato, comidas tradicionais, 

contação de história, criança e 
adolescente, culturas populares 
e tradicionais, dança, juventude, 

memória, patrimônio imaterial, 
preservação de história local.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, comunidade, 
crianças e jovens (80 diretos; 160 
indiretos). 

Produtos e Serviços 
Artesanato e confecção de trajes.

Av. Dr. Carlos Botelho, 244 (piso superior)
CEP 11930-970 

Tel.: (13) 9745-2842
E-mail: guaricanatanzgruppe@yahoo.com.br

Blog: www.guaricana.blogspot.com
Orkut: Guaricana Tanzgruppe

BRINCARTE

GUARICANA TANZGRUPPE
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76 Instituição Proponente 
Esporte Clube Meia Noite.

Projeto do Ponto 
Promove oficinas de dança, violão 

e teclado para que os participantes 
possam fazer apresentações em 
associações e escolas, na praça da 
cidade e em cidades vizinhas, com a 
duração de uma hora e meia. 

Atividades 
Cursos/oficinas, dublagem, 

encenação, espetáculos e palestras.
 

Temática
Criança e adolescente, culturas 

populares e tradicionais, dança e 
música.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais urbanas, 
crianças, família, jovens e pessoas 
com deficiência (100 diretos; 3000 
indiretos).

Av. Brasil, 1700
CEP 14415-000 

Tel.: (16) 3145 6015
E-mail: josecfigueiredo@bol.com.br

PATROCÍNIO PAULISTA PAULO DE FARIA

Instituição Proponente 
Associação dos Três Reis Magos  

do Oriente de Paulo de Faria.

Projeto do Ponto 
Tem o objetivo de resgatar por 

meio das artes e da dança as tradições 
da cidade. 

Atividades 
Cursos/oficinas.

Temática
Culturas Populares e tradicionais e 

dança (catira). 

Público 
Adolescentes, adultos, crianças, 

jovens, mulheres e terceira idade (55 
diretos; 5 indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos, jornal e CDs. 

R. Zenha Ribeiro, 1190
CEP 15490-000

Tel.: (17) 3292-1706
E-mail: projresgatetradipf@hotmail.com

Blog: www.catirapaulodefaria.blogspot.com

SONHO DE CRIANÇA

RESGATANDO TRADIÇÕES
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77Instituição Proponente 
Associação dos Violeiros  

de Pedreira.

Projeto do Ponto 
Atua para a manutenção  

da cultura caipira, oferecendo cursos 
de viola caipira, violão, sanfona,  
canto coral e teclado.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos  

e festivais.

Temática
Criança e adolescente, culturas 

populares e tradicionais, dança, 
juventude e música.

Público 
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de 
escola públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
rurais, comunidades locais urbanas, 
crianças, família, LGBTT, grupos 
artísticos, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (200 
diretos; 600 indiretos).

Av. Papa João XXIII, s/n
CEP 13920-000

Tel.: (19) 3893-6137
E-mail: orquestra@pedreira.sp.gov.br

Site: www.pedreira.sp.gov.br

PEDREIRA PERUÍBE

Instituição Proponente 
Inst. de Estudos e Conservação da 

Mata Atlântica/I.E.C.O – M.A.

Projeto do Ponto 
Difusão da cultura tradicional e 

popular por meio de um curso anual 
de construção artesanal de violas e 
rabecas e de encontros e festejos 
ligados às práticas e saberes populares.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, cultura 

digital, cultura e matriz africana, meio 
ambiente e indígena, culturas populares 
e tradicionais, dança, economia solidária 
e criativa, gestão, música, patrimônio 

imaterial e material e preservação de 
história local.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
artistas locais, caiçaras, comunidades 
locais rurais e urbanas, crianças, família, 
grupos artísticos, indígenas, jovens e 
ribeirinhos (1849 diretos; 5054 indiretos).

Produtos e Serviços 
Instrumentos, artesanato, filmagens, 

edição, web design, produção de 
eventos e produção musical. 

R. Ribeirão Preto, 50, CEP 11750-000
Tel.: (13) 9747-6505

E-mail: ecodida@hotmail.com
Site: www.nacaocaicara.com.br

Facebook: Ponto de Cultura Nação Caiçara

VIOLEIROS DE PEDREIRA

NÚCLEO DA NAÇÃO CAIÇARA



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

78 Instituição Proponente 
Fundação Dr. João Romeiro.

Projeto do Ponto 
Formação de adolescentes e jovens 

em música clássica para manutenção 
da tradição de 187 anos da banda 
Euterpe, a mais antiga do Brasil. 

Atividades 
Apresentações musicais, cursos/

oficinas, festivais e sarau.

Temática
Audiovisual, culturas populares e 

tradicionais e música.

Público 
Adolescentes e crianças (60 diretos; 

150 indiretos).

Produtos e Serviços 
CDs, DVDs e documentário.

R. Major Jorge Guaycuru de Oliveira, 76
CEP 12402-630

Tel.: (12) 8115-5196
E-mail: alencareassociados@yahoo.com.br

PINDAMONHANGABA PINDORAMA

Instituição Proponente 
S. E. Caminho de Luz.

Projeto do Ponto 
Incentiva o resgate de 

manifestações culturais por meio  
da música e da arte do entalhe  
em madeira.

Atividades 
Cursos/oficinas.

Temática
Artesanato e Música.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas e crianças (96 diretos; 
180 indiretos). 

R. Vitório Mússio, 1002
CEP 15830-000

Tel.: (17) 3572-1724
E-mail: s.e.caminhodeluz@gmail.com

PROJETO ORFEU, UMA SEMENTE PARA O FUTURO

ARTE & CULTURA EM RESGATE
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Instituição Proponente 
Fundação Christiano Rosa. 

Projeto do Ponto 
Fortalecer o envolvimento da 

cidade nas três festas importantes 
da comunidade jongueira: Festa do 
13 de Maio; em junho, Festa do 
Terço Cantado a Santo Antônio; em 
novembro, Jongo na Casa de Mestre 
Gil, na semana da consciência negra. 
Dar continuidade à “Quinta Bendita” 
com dança de jongo a céu aberto, na 
rua São Judas Tadeu, na Vila Eleotério, 
onde se localiza a comunidade 
jongueira de Piquete. Edição  
do livro e do CD intitulados Jongo  
de Piquete, Bandoleia.

Atividades 
Cursos/oficinas, shows e palestras.

Temática
Comidas tradicionais, contação de 

história, criança e adolescente, dança, 
memória, música, patrimônio imaterial 
e preservação de história local.

Público 
Afrodescendentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, comunidades 
locais urbanas e crianças. 

Produtos e Serviços 
CDs, dança, espetáculos, música, 

oficinas e publicações. 

R. São Judas Tadeu, 61 
CEP 12620-000

Tel.: (12) 3156-1192
E-mail: fundacaochristianorosa@bol.com.br

Blog: www.jongodepiquete.multiply.com

PIQUETE

Instituição Proponente 
Associação Dois de Outubro – 

PAENGABA.

Projeto do Ponto 
Desenvolver atividades culturais 

que promovam o resgate da cultura 
e tradição regional, como cineclube, 
artesanato, café filosófico, teatro, dança, 
fotografia e vídeo em seis municípios.

Atividades 
Cafés filosóficos, cineclube,  

cursos/oficinas, exposições e feiras.

Temática
Artesanato, audiovisual,  

cineclube, cultura e meio ambiente, 
dança, patrimônio imaterial, patrimônio 
material, preservação de história  
local e teatro.

Público 
Alunos de escolas públicas, 

comunidade, mulheres e terceira idade 
(400 diretos; 500 indiretos).

Av. Presidente Tancredo Neves, 815 
 CEP 12620-000

Tel.: (12) 3156-1131
E-mail: paengaba@gmail.com

PIQUETE

JONGO DE PIQUETE UM NOVO OLHAR

TRANSPORTANDO VIDA CULTURAL
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PIRACICABA

Instituição Proponente 
Associação Cultural Arte.

Projeto do Ponto 
Visa conservar a memória  

por meio da criação teatral na escola, 
com crianças do ensino fundamental. 
Realiza atividades ligadas à musica, 
ao teatro, ao cinema e à literatura, 
envolvendo os artistas e os  
grupos artísticos da cidade de 
Piracicaba e região.

Atividades 
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, palestras e pontinho  
de cultura. 

Temática
Cineclube, criança e adolescente, 

memória, música, preservação de 

história local e teatro.

Público 
Adultos, alunos de escolas públicas, 

artistas locais, crianças, grupos artísticos 
e jovens (200 diretos; 800 indiretos). 

Produtos e Serviços 
Espetáculos de teatro e shows 

musicais.

R. D. Pedro II, 1.313 
CEP 13400-390 

Tel.: (19) 3377-2001
E-mail: pontoartegarapa@gmail.com

Blog: www.pontodeculturagarapa.blogspot.com
 Twitter:@artegarapa

Facebook: Ponto de Cultura Arte Garapa
Orkut: Ponto de Cultura Garapa

Instituição Proponente 
Instituto Terra Mater.

Projeto do Ponto 
Espaço educador que explora 

a interface cultura e ambiente a 
partir de três eixos transversais: 
educomunicação, educação ambiental 
e arte, por meio de oficinas, grupo 
de estudos, comunicação alternativa, 
cinema, encontros educativos e eventos 
culturais, estimulando a participação e o 
protagonismo de educadores, ativistas, 
artistas e demais frequentadores.

Atividades 
Cineclube, cursos/oficinas, entrega 

de produtos da rede de consumo 
responsável, espetáculos, exposições, 
feiras, grupo de estudos em 
educomunicação, palestras e sarau.

Temática
Audiovisual, comunicação 

alternativa, cultura e meio ambiente, 
economia solidária e criativa, 
educomunicação e tecnologias 
sustentáveis.

Público 
Adultos, artistas locais, educadores 

formais e informais e jovens (450 
diretos; 800 indiretos). 

Produtos e Serviços 
Espetáculos, oficinas e eventos.

R. Treze de Maio, 449 
CEP 13400-160

Tel.: (19) 3375-0508
E-mail: educomunicamos@terramater.org.br 
Blog: www.educomunicamos.blogspot.com

Facebook:TerraMater Instituto

PIRACICABA

GARAPA – PLANTANDO SONHOS

EDUCOMUNICAMOS
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PIRAPORA DO BOM JESUS

Instituição Proponente 
Associação Hip Hop Movimento 

Saúde Lazer e Vida.

Projeto do Ponto 
Fomento à cultura hip hop no 

município, abrindo um leque para 
as manifestações culturais, tais como 
música, dança, teatro, circo e literatura 
infantil.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos e 

exposições.

Temática
Capoeira, circo, contação de 

história, criança e adolescente, dança, 
hip hop, juventude, literatura,  
música e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, crianças,  
jovens, pessoas com deficiência  
e terceira idade (383 diretos; 950 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos, relógios grafitados e 

capa de telhas grafitadas.

R. Castro Alves, 832
CEP 19200-000

Tel.: (18) 3269-4549
E-mail: associacao_hiphop_pirapozinho@

hotmail.com 
Blog: www.pontopiracaocultural.blogspot.com

Instituição Proponente 
Organização Fênix.

Projeto do Ponto 
O projeto visa a educação, 

cultura e geração de renda de 
adolescentes e jovens por meio 
da confecção de esculturas sacras 
em argila, despertando também 
outras habilidades e talentos, além 
do desenvolvimento do raciocínio 
lógico, equilíbrio emocional e do 
desenvolvimento pessoal.

Atividades 
Cursos/oficinas, exposições e feiras.

Temática
Artes visuais, criança e adolescente, 

cultura digital, arte e tecnologia, 
culturas populares e tradicionais, 

juventude, memória e preservação de 
história local.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças, família, 
jovens e mulheres (60 diretos; 300 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Esculturas e objetos em argila.

Av. Jundiaí, s/n
CEP 06550-000

Tel.: (11) 4131-3360
E-mail: pontofenix@gmail.com

PIRAPOZINHO

ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFÍCIOS

PROJETO PIRAÇÃO CULTURAL
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82 Instituição Proponente 
Associação Cultural Opereta.

Projeto do Ponto 
Capacitar adolescentes e adultos 

para atuarem em projetos artísticos 
nas áreas de artes cênicas, produção 
cultural e cultura digital.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais, núcleos  
de música e teatral, palestras,  
pontinho de cultura e sarau. 

Temática
Audiovisual, cultura digital,  

arte e tecnologia, produção cultural  
e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais urbanas  
e grupos artísticos (60 diretos; 400 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos.

R. Dr. Emílio Ribas, 168 
CEP 08562-060

Tel.: (11) 4638-2700
E-mail: acopereta@gmail.com

Blog: www.acopereta.blogspot.com
Twitter: @acopereta

Facebook: Acopereta Opereta
Orkut: A. C. Opereta

POÁ PORTO FELIZ

Instituição Proponente 
Projeto Crer Ser.

Projeto do Ponto 
Trabalha a história dos lugares,  

das pessoas e de grupos, com vistas  
a potencializar e otimizar o uso da arte 
através do audiovisual, de forma  
a possibilitar um melhor 
aproveitamento didático e pedagógico 
dos recursos históricos e pessoais  
aos fazedores culturais e na formação  
e consolidação da identidade do povo 
da região entre Porto Feliz e Itu.

Atividades 
Cineclube e cursos/oficinas.

Temática
Audiovisual, capoeira, cineclube  

e juventude.

Público 
Adolescentes, afrodescendentes, 

comunidade e jovens (120 diretos; 325 
indiretos). 

Produtos e Serviços 
Audiovisual.

Av. Silvio Brand Corrêa, 1.555 
CEP 18540-000

Tel.: (15) 3261-1487
E-mail: hubvital@yahoo.com.br

MÃOS À OBRA

ARCA DOS VENTOS
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Instituição Proponente 
Corporação Musical “Prof. Lauro 

Ap. Borelli”.

Projeto do Ponto 
Oferece arte-educação nos bairros 

periféricos da cidade por meio da 
iniciação musical (instrumentos 
percussivos). O público das oficinas 
é de crianças e adolescentes, com 
prioridade para famílias de baixa renda. 
O projeto visa também absorver jovens 
da iniciação para formação de uma 
banda de tambores.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos e feiras.

Temática
Artesanato, juventude e música.

Público 
Adolescentes, crianças, jovens 

e pessoas em situação de rua (120 
direstos; 50 indiretos).

R. Cel. João Procópio, 128, sala 06 
CEP 13660-000 

Tel.: (19) 3581-5395
E-mail: pontoculturaportoferreira@bol.com.br

PORTO FERREIRA

Instituição Proponente 
Instituto Culturas.

Projeto do Ponto 
Criação de um banco audiovisual de 

memória do município de Pirassununga, 
por meio de entrevistas e depoimentos 
de pessoas que testemunharam fatos 
históricos, ou mesmo que, pela sua 
vivência, possam contribuir para o 
registro e resgate dos modos de 
vida que auxiliem na preservação da 
memória e da ancestralidade.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições de artes visuais, palestras e 
sarau.

Temática
Artes visuais, audiovisual, dança, 

juventude, literatura, memória, música 
(canto, violão, guitarra, violino, piano, 
teclado, bateria, saxofone, trompete, 
trombone), patrimônio imaterial, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, crianças, jovens 
e terceira idade (500 diretos; 2000 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos, oficinas, assessoria 

para projetos, criação artística e 
comunicação visual.

R. 29 de Julho, 1007, CEP 13660-000
Tel.: (19) 3585-2681

E-mail: projetos@institutoculturas.org.br
Blog: www.circulomemoriaviva.blogspot.com

PORTO FERREIRA

MÚSICA PARA TODOS

CÍRCULO MEMÓRIA VIVA
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PRADÓPOLIS

Instituição Proponente 
ONG DCM- Defesa e Cidadania  

da Mulher.

Projeto do Ponto 
Capacitação e geração de renda  

por meio do artesanato com fibra  
da banana.

Atividades 
Atendimento psicológico, cursos/

oficinas, exposições, feiras e palestras.

Temática
Artesanato, cultura e meio ambiente 

e mulheres.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas e mulheres (25 diretos; 
193 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanato de fibra de bananeira e 

fibra de côco.

R. Janeiro, 954
CEP 11704-800

Tel.: (13) 9156-3143
E-mail ongdcm@hotmail.com

Blog: www.ongdcm.blogspot.com
Twitter:@ongdcm

Orkut: ONG DCM

Instituição Proponente 
APM do CEMA Dorival Rossi.

Projeto do Ponto 
Fomento à cultura da cidade e 

região com espetáculos, festivais, 
mostras e outros eventos. Oferece 
oficinas de dança, teatro, música, circo, 
artes visuais e audiovisual.

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e Pontinho 
de Cultura.

Temática
Artes Visuais, audiovisual, circo, 

criança e adolescente, dança, hip 
hop, juventude, música, percussão, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
alunos de escolas públicas, crianças, 
grupos artísticos, jovens e pessoas 
com deficiência (400 diretos; 2000 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Culinária, artesanato craft e 

espetáculos.

R. Tiradentes, 1061
CEP 14850-000

Email: cema.virtual@gmail.com
Tel.: (16) 3981-1492

Twitter: @cemapradopolis
Facebook: Cema Dorival Rossi

PRAIA GRANDE

CEMA – DORIVAL ROSSI

OFICINA DE ARTESANATO – CONSTRUINDO O FUTURO
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PRESIDENTE PRUDENTE

Instituição Proponente 
Federação Prudentina de Teatro.

Projeto do Ponto 
Oferece apresentações teatrais 

para comunidades com pouco ou sem 
nenhum acesso ao teatro, fortalecendo 
grupos de atores e abrigando projetos 
dessa linguagem.

Atividades 
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, festivais e 
palestras.

Temática
Artes Visuais, bloco de carnaval 

local, circo, criança e adolescente, 
cultura digital, cultura LGBTT, hip 
hop, maracatu, memória, música, 
preservação de história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais urbanas, crianças e 
grupos artísticos (100 diretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculo, filmagens e gravação de 

áudio.

R. João Caseiro, 65
CEP 19020-120

Tel.: (18) 4101-0330
E-mail: federacaoprudentinadeteatro 

@hotmail.com
Blog: www.federacaoprudentinadeteatro.

blogspot.com

Instituição Proponente 
Pró Música.

Projeto do Ponto 
Desenvolve a formação musical 

básica através de oficinas de canto 
coral, flauta doce, prática de percussão, 
percepção e apreciação musical. 

Atividades 
Cursos/oficinas.

Temática
Música.

Público 
Crianças (190 diretos; 500 

indiretos). 

R. Maria Godoy Canholi, 310
CEP 19091-080

Tel.: (18) 3221-0701
E-mail: pcemcadacanto@hotmail.com

PRESIDENTE PRUDENTE

EM CADA CANTO UM BRASIL

PRUDENTE EM CENA
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PRIMAVERA

Instituição Proponente 
OSCIP Vale a Pena.

Projeto do Ponto 
Trabalhar a promoção e manutenção 

das manifestações artísticas locais 
através de oficinas culturais de teatro, 
música, dança e contação de histórias, 
viabilizando em seu espaço e nos 
espaços públicos os eventos e mostras 
culturais e possibilitando à comunidade 
seu desenvolvimento cultural, 
educacional e cidadão.

Atividades 
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, feiras, festivais, 
mostras culturais e palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, cineclube, 

contação de história, criança e 
adolescente, cultura e meio ambiente, 
culturas populares e tradicionais, dança, 
economia solidária e criativa, juventude, 
literatura, música, patrimônio imaterial, 
patrimônio material, preservação de 
história local e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade (215 
diretos; 2500 indiretos).

R. José Menotti Bernardini de Carvalho, 13
CEP 12800-000

Tel.: (12) 3147-1058
E-mail: pontoqueluzdecultura@gmail.com

Blog: www.pontoqueluzdecultura.blogspot.comInstituição Proponente 
Instituto Sociocultural e Ambiental 

do Pontal do Paranapanema – ISCAP.

Projeto do Ponto 
Promove oficinas culturais 

como orquestra de violas e grupo 
de percussão popular. Fomenta a 
produção musical no estilo rap, grafitti 
e DJ, apoiando com disponibilidade de 
estrutura para gravação e ensaios de 
grupos locais. Oferece cursos de arte 
em argila e artesanato com materiais 
recicláveis. E capacita os jovens para 
produção audiovisual. 

Atividades 
Cineclube, cursos/oficinas e 

exposições.

Temática
Artesanato, audiovisual, cineclube, 

criança e adolescente, culturas 
populares e tradicionais, hip hop, 
juventude, memória, música, 
patrimônio imaterial, patrimônio 
material e preservação de história local.

Público 
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

comunidades locais rurais e jovens (19 
diretos; 140 indiretos). 

Produtos e Serviços 
CDs, vídeos, camisetas, artesanato  

e espetáculos.

R. Lagoa Santa, 95, Qda 15, CEP 19274-000
Tel.: (18) 3284-3172

E-mail: pontoculturaiscap@gmail.com
Site: www.institutoiscap.wordpress.com

QUELUZ

ISCAP PELA CULTURA

PONTO QUELUZ DE CULTURA
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REGISTRO

Instituição Proponente
Federação Municipal das Ass. de 

Moradores de Ribeirão Pires.

Projeto do ponto
Realizar oficinas e atividades 

culturais nos bairros da cidade de 
Ribeirão Pires, ao mesmo tempo  
gerar novos espaços para que os 
ativistas do movimento cultural da 
cidade e região possam apresentar 
e expor seus trabalhos e, dar a 
oportunidade à formação cultural 
de novas pessoas, dando-lhes a 
oportunidade de trabalho e renda.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, feiras, palestras e sarau 
cultural.

Temática
Artes visuais, artesanato, circo, 

contação de história, criança e 
adolescente, cultura e meio ambiente, 
culturas populares e tradicionais, dança, 
economia solidária e criativa, juventude, 
música e teatro.

Público
Adolescentes, Alunos de escola 

públicas, Crianças, Jovens (120 diretos; 
300 indiretos). 

R. Profº Sebastião Farias de Queiroz, 113
CEP 09401-620

Tel.: (11) 7307-4376
E-mail: culturavivanacomunidade@gmail.com

Blog: www.culturavivanacomunidade@
blogspot.com

Facebook: CULTURA VIVA NA 
COMUNIDADEInstituição Proponente

Associação Cultural Nipo Brasileira 
de Registro.

Projeto do Ponto
Por meio da atividade de taiko 

procura incutir disciplina, organização, 
responsabilidade, respeito, coleguismo, 
união e cooperação aos jovens e 
promover a autoconfiança e segurança 
perante o público. Wadaiko é 
instrumento de percussão tocado com 
o taiko (bumbo japonês) em grupo 
de 7 a 25 pessoas que através dos 
sons desse instrumento formam “WA” 
(harmonia). O taiko é um instrumento 
milenar do Japão que antigamente 
era utilizado na guerra e em festas 
religiosas, relacionado muitas vezes a 
divindades, rogando boas colheitas de 
lavoura, principalmente arroz.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Criança e adolescente, cultura de 

paz, cultura digital, arte e tecnologia, 
culturas populares e tradicionais, dança, 
juventude, patrimônio imaterial e 
preservação de história local.

Público
Adolescentes, comunidades locais 

rurais e urbanas, crianças e jovens (60 
diretos; 100 indiretos). 

R. Nakatsugawa, 165, CEP: 11900-000
Tel.: (13) 3822-4144

E-mail: pontodecultura_taiko@hotmail.com
Facebook: Ponto de Cultura Taiko

Orkut: Ponto de Cultura Taiko 

RIBEIRÃO PIRES

TAIKO

CULTURA VIVA NA COMUNIDADE
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RIBEIRÃO PIRES

Instituição Proponente
Centro Cultural Orunmilá.

Projeto do Ponto
Promove o conhecimento e a 

valorização da cultura africana e afro-
brasileira, contribuindo para o combate 
ao racismo e para a promoção da 
igualdade racial. Atua na formação 
profissional para a prestação de serviço 
ao mercado artístico e cultural, por 
meio de atividades de canto, música, 
dança, capoeira, hip hop, samba rock, 
percussão e produção de CDs. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Audiovisual, capoeira, comidas 

tradicionais, cultura digital, cultura 
e gênero, cultura e matriz africana, 
culturas populares e tradicionais, 
dança afro-yorubana, hip hop, 
literatura, mulheres, música e rádios 
comunitárias.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, comunidades locais urbanas, 
grupos artísticos, jovens e quilombolas 
(150 diretos; 3000 indiretos).

Produtos e Serviços
Produção musical e CDs.

R. Rafael Defina, 43, CEP: 14075-810 
Tel.: (16) 3974-7478

E-mail: orunmila@ibest.com
Site: www.orunmila.org.brInstituição Proponente

ARCA – Associação Ribeirãopirense 
de Cidadãos Artistas.

Projeto do Ponto
Realizar a agenda anual de eventos 

da ARCA propondo atividades 
em diversas linguagens artísticas, 
sempre valorizando as manifestações 
culturais da nossa região. Questões de 
gênero, raça, educação são tratados 
transversalmente em todas as ações. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, feiras, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, cineclube, contação 

de história, cultura e gênero, cultura 
e matriz africana, cultura e meio 

ambiente, cultura e saúde, culturas 
populares e tradicionais, economia 
solidária e criativa, literatura, música, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, crianças, família, 
grupos artísticos, jovens, mulheres e 
terceira idade (500 diretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos, contação de histórias, 

oficinas e artes plásticas (bonecos 
gigantes e estampas de camisetas). 

Av. Humberto de Campos, 576
CEP: 09425-000

Tel.: (11) 4824-1884
Blog: www.arca-cidadaosartistas.blogspot.com

RIBEIRÃO PRETO

CIDADÃOS ARTISTAS

ILÊ EDÉ DUDU
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RIBEIRÃO PRETO

Instituição Proponente
Associação Dança Vida.

Projeto do Ponto
Uso de metodologia associando 

recursos técnicos, estéticos e criativos 
da arte e cultura aos recursos da 
psicologia, para a transformação 
e o desenvolvimento integral do 
indivíduo, proporcionando um espaço 
de inclusão, convivência, expressão e 
crescimento. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, grupo de estudos, mostras 
coreográficas, palestras e saraus. 

Temática
Artes visuais, circo, cultura e saúde, 

dança, economia solidária e criativa, 

Escola Viva, juventude, música e 
patrimônio imaterial.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência e terceira idade (250 diretos; 
2000 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos, CDs e publicações.

R. Benedita Vieira Eugênio, 297, CEP: 14026 -300
Tel.: (16) 3043-0434

E-mail: contato@dancavida.org.br
Site: www.dancavida.org.br

Facebook: Projeto Dança Vida
Instituição Proponente

Cineclube Cauim.

Projeto do Ponto
O projeto pretende aumentar o 

acesso ao cinema e literatura através 
de atividades que possam permitir 
aos participantes conhecer o universo 
destas duas manifestações artísticas.

Atividades
Cineclube e cursos/oficinas.

Temática
Audiovisual, cineclube, cultura 

digital, arte e tecnologia e música. 

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
alunos de escolas públicas, 

comunidade, crianças, família e jovens 
(100000 diretos; 500000 indiretos). 

Produtos e Serviços
Documentários, espetáculos, 

programas de televisão e publicações.

R. São Sebastião, 920
 CEP: 14015-040 

Tel.: (16) 3941-4341
E-mail: cineclubecauim@gmail.com

RIBEIRÃO PRETO

CINECLUBE CAUIM

PROGRAMA DANÇA VIDA
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RIO CLARO

Instituição Proponente
Complexo Educacional e 

Profissionalizante Grupo de Apoio e 
Amparo à Juventude Liga Assistencial 
Roseirense.

Projeto do Ponto
O Projeto GAAJ Cultura visa a 

valorização do artista local, inclusão 
social e mobilização da sociedade, 
com atividades como aulas de teatro, 
oficinas de música com violão, canto 
coral e entretenimento, oficinas de 
dança de salão, dança de rua e balé, 
além do artesanato, por meio da 
confecção de brinquedos pedagógicos.

Atividades
Cultura digital, escola viva, cursos/

oficinas.

Temática
Cultura digital, arte e tecnologia, 

juventude.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escolas públicas, 
comunidade, família, jovens (85 diretos; 
500 indiretos).

Rua Major Vitoriano, 102
CEP: 12580-000

Tel.: (12) 3646-2590
E-mail: j.g.d.a@hotmail.com

Instituição Proponente
Associação das Entidades Usuárias 

do Canal Comunitário de Rio Claro.

Projeto do Ponto
Busca a inclusão na produção de 

cultura, arte e comunicação com foco 
na valorização do ser humano, na sua 
forma de ver o mundo e a si mesmo, 
com oficinas de planejamento, 
produção e edição de vídeo para  
os jovens e de criatividade,  
expressão literária, artes e artesanato 
para os idosos.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, festivais, 

jornal cidade livre, produtora de vídeo, 
TV comunitária (canal 99 analógico e 
10 digital), TV web, rádio web, sucursal 
TV opinião canal 55 UHF. 

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, cultura digital, arte e 
tecnologia, literatura e memória. 

Público
Adolescentes, jovens e terceira 

idade (100 diretos; 30 indiretos).

Produtos e Serviços
Produção de audiovisual e 

capacitação em audiovisual.

Av. 2, 453
CEP: 13500-410

Tel.: (19) 3023-1713
E-mail: pontodecultura@tvcidadelivre.com

Site: www.redecidadelivre.com/ 
pontodecultura.html

ROSEIRA

NOVOS OLHARES

LIGA ASSISTENCIAL ROSEIRENSE
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SALTO

Instituição Proponente
Corpo de Baile Cidade de Salto.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo dar oportunidade 

para as crianças de baixo poder 
aquisitivo de fazer aulas de balé 
clássico, além de se apresentar  
em eventos da cidade. Oficina de 
costura para as mães das crianças  
do projeto no ensinamento gratuito  
de costura, possibilitando a elas  
um meio de contribuir 
monetariamente com a família.

Atividades
Cursos/oficinas e festivais.

Temática
Dança, economia solidária e criativa 

e oficina de corte de costura.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas e crianças (170 diretos; 
500 indiretos). 

Produtos e Serviços
Confecção de Roupas.

Praça Antonio Vieira Tavares, 36, 2º andar 
CEP 13320-000

Tel.: (11) 4028-2575
E-mail: pontodeculturasalto@gmail.com

Instituição Proponente
Associação Infanto Juvenil Múltipla.

Projeto do Ponto
Desenvolve ações culturais, 

educacionais e sociais que visam 
pesquisas e produções de curtas, 
documentários e longas metragens 
baseados na obra de Anselmo Duarte, 
por meio de oficinas de audiovisual.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Audiovisual.

Público
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, comunidade, 
crianças, jovens e mulheres (60 diretos; 
650 indiretos).

R. Rio Branco, 527
CEP 13320-270

Tel.: (11) 4456-3164
E-mail: pontoafim@gmail.com

Site: www.afimsalto.com.br/pontodecultura

SALTO

ANSELMINHOS – PAGADORES DE PROMESSAS 

CAMINHOS DA DANÇA
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SALTO

Instituição Proponente
Instituição de Assistência Social 

Ezequiel.

Projeto do Ponto
O projeto contribui para a retirada 

de crianças e adolescentes do 
espaço da rua por meio da oferta de 
atividades formativas de arte-educação, 
resgatando a cidadania, a valorização 
da identidade cultural, a convivência 
familiar e comunitária.

Atividades
Cursos/oficinas, festivais e palestras.

Temática
Criança e adolescente, cultura de 

paz, dança (jazz), hip hop e música.

Público
Adolescentes e alunos de escolas 

públicas (260 diretos; 6000 indiretos).

Av. Dr. Luiz Dumont, 219 
CEP 15950-000 

Tel.: (17) 8131-1100
E-mail: iase.santaadelia@hotmail.com

Site: www.iase.org.br
Blog: www.iasesantaadelia.blogspot.com

Instituição Proponente
Associação Cultural Corporação 

Musical Saltense.

Projeto do Ponto
Unir as diferentes artes, motivar 

a imaginação e a criação coletiva, 
promover a inclusão e fazer da cultura 
uma ferramenta de transformação 
ambiental, por meio de oficinas, 
vivências e espetáculos interativos.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

palestras e passeios educativos 
(ecológicos).

Temática
Artesanato, audiovisual, criança e 

adolescente, cultura digital, cultura e 
meio ambiente, dança, música e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças, grupos artísticos e pessoas 
com deficiência (150 diretos; 2000 
indiretos).

R. Dr. Barros Jr., 397 
CEP 13320-220 

Tel.: (11) 4602-1118
E-mail: bj397@yahoo.com

Site: http://www.barrosjunior.org.br/
pontodecultura.html

Blog: ecbarrosjunior.blogspot.com
Facebook: Barros Junior Barros Junior

SANTA ADÉLIA

ESPAÇO CULTURAL BARROS JUNIOR

MOSTRANDO CAMINHOS
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SANTA BÁRBARA D’OESTE

Instituição Proponente
Associação Companhia da Ginga, 

Esporte, Lazer e Cultura.

Projeto do Ponto
Por meio da capoeira e percussão 

o projeto pretende resgatar 
expressões culturais do povo afro 
como o maculelê, a puxada de 
rede, a culinária, o samba de roda e 
confecção de instrumentos artesanais. 
Na prática destas atividades estão 
agregadas fatores que favorecem 
a preservação de uma cultura, 
a socialização, a musicalidade, a 
disciplina, o condicionamento físico, o 
desenvolvimento da autoestima.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, festivais 

e atendimento psicológico.

Temática
Capoeira, cultura e matriz africana, 

culturas populares e tradicionais e dança.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, família, jovens e 
mulheres (230 diretos; 3630 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos e aluguel de som e 

datashow para eventos.

Av. Angelo Carnavale, 33-C
CEP 18900-000

Tel.: (14) 9612-3742
E-mail: marcelofurtado.s@hotmail.com

Site: www.acogelc.org.brInstituição Proponente
Fundação Romi.

Projeto do Ponto
O projeto permite aos interessados 

aperfeiçoarem conhecimentos teóricos 
e práticos a fim de se desenvolverem 
como músicos, com disposição para 
aprender a tocar um instrumento 
de orquestra, sendo amadores ou, 
futuramente, profissionais. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, festivais e 
palestras.

Temática
Artesanato, audiovisual, cineclube, 

criança e adolescente, cultura digital, 
arte e tecnologia, dança, memória, 

música, patrimônio imaterial, 
patrimônio material, preservação de 
história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens e terceira idade (130 
diretos; 300 indiretos).

Av. Tiradentes, 2
CEP 13450-236

Tel.: (19) 3455-4833
E-mail: elen@fundacaoromi.org.br

Site: www.estacaocultural.org.br

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

NINHO MUSICAL

TEMPOS DE CULTURA: DA SENZALA PARA O BRASIL
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SANTA FÉ DO SUL

Instituição Proponente
Instituto Musical Carlos Gomes S/C.

Projeto do Ponto
Pretende através do ensino coletivo 

e gratuito de piano, teclado, violão, 
viola caipira, canto coral, capoeira e 
dança, além de oficinas artísticas e 
capacitações, resgatar a cidadania e a 
cultura regional, disseminar e preservar 
a arte promovendo o acesso à cultura 
em geral, diminuindo o risco de 
vulnerabilidade social.

Atividades
Café com Arte, cursos/oficinas, 

espetáculos, palestras e sarau.

Temática
Capoeira, cultura digital, culturas 

populares e tradicionais, dança e música.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças, família, jovens, mulheres, 
pessoas com deficiência e terceira 
idade (250 diretos; 1000 indiretos).

R. Deraldo da Silva Prado, 574 
CEP 15775-000 

Tel.: (17) 3631-1378
E-mail: pontodeculturasfs@gmail.com

Site: https://sites.google.com/site/
pdcbalcaodearteseculturaviva/

Blog: www.pontodeculturabalcaodeartes.
wordpress.com

Facebook: PdCultura Balcao de Artes
Orkut: Balcão de Artes e Cultura Viva

SANTA MARIA DA SERRA

Instituição Proponente
Assistência Social da Paróquia de 

Santa Maria da Serra.

Projeto do Ponto
Tem como missão fortalecer as 

raízes culturais, incentivar e divulgar a 
origem do povo santamariaserrense.

Atividades
Café com filosofia, cineclube, 

cursos/oficinas, exposições, palestras e 
sarau. 

Temática
Artesanato, audiovisual, cineclube, 

comidas tradicionais, criança e 
adolescente, culturas populares 
e tradicionais, dança, juventude, 
memória, música, preservação de 
história local e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais rurais, crianças, 
família, jovens e terceira idade (250 
diretos; 50 indiretos).

Produtos e Serviços
Cobertura de eventos com 

filmagens e fotos.

R. Capitão Afonso, 550 
CEP 17370-000 

Tel.: (19) 3487-1246
E-mail: pontodeculturabrincodaserra@gmail.com

Blog: www.brincodaserra.blogspot.com
Twitter: @brincodaserra

Facebook: Brinco da Serra

BALCÃO DE ARTES E CULTURA VIVA

BRINCO DA SERRA
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95Instituição Proponente
Fundação Esportiva Educacional 

Pró-Criança e Adolescentes – 
EPROCAD.

Projeto do Ponto
Consiste em narrar a história de 

Santana de Parnaíba e da região, a 
história do Cururuquara, a história 
da África e afro-brasileira e tratar de 
questões ligadas ao direito à cidadania, 
à saúde e à sexualidade, por meio 
de oficinas de samba de bumbo, 
hip-hop, contato com os sambadores 
tradicionais e visitas monitoradas a 
equipamentos culturais. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Capoeira, criança e adolescente, 

cultura e matriz africana, culturas 
populares e tradicionais, hip hop, 
patrimônio imaterial e preservação  
de história local.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, comunidade e crianças (70 
diretos; 300 indiretos). 

R. Amador Bueno, 87 (Cururuquara)
CEP 06523-010 

Tel.: (11) 4154-6251
E-mail: p.cultura.leandromanoel@hotmail.com

SANTANA DO PARNAÍBA SANTO ANDRÉ

Instituição Proponente
Associação dos Moradores do Conj. 

Habitacional do Jd. Santo André.

Projeto do Ponto
Tem como principal objetivo 

integrar a cultura da capoeira e do 
hip hop com os diversos saberes 
culturais e tecnologia de informação, 
fortalecendo a difusão cultural na 
comunidade, contribuindo para a 
redução do tempo de exposição de 
crianças, adolescentes e jovens a 
situação de vulnerabilidade social.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e sarau.

Temática
Capoeira, cineclube, dança, hip hop, 

juventude e música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens e mulheres (90 
diretos; 300 indiretos).

Av. Primeiro de Dezembro, s/n (CDHU)
CEP 09132-060

Tel.: (11) 4452-4505
E-mail: mariaantoniasse@hotmail.com

Blog: www.amchjsa.blogspot.com
Face: Amchjsa Jardim Santo André

CENTRO CULTURAL LEANDRO MANOEL DE OLIVEIRA

MISTURA E GINGADA
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96 Instituição Proponente
Associação Parcel.

Projeto do Ponto
Propõe o mapeamento da cultura 

local em três frentes: artesanato, 
culinária e ecoturismo local. Por 
meio de exposições itinerantes nos 
municípios da Costa Atlântica será 
socializada para a divulgação dos 
eventos inseridos no calendário 
turístico, ambiental e cultural da Área 
Continental de Santos, gerando renda 
para as comunidades participantes.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e feiras.

Temática
Artesanato, calendário 

socioambiental e turístico da região, 

comidas tradicionais, criança e 
adolescente, cultura e gênero, cultura 
e meio ambiente, economia solidária e 
criativa, patrimônio imaterial e teatro.

Público
Adultos, artistas locais, comunidade, 

crianças e família (109 diretos; 5000 
indiretos).

Produtos e Serviços
Linha de ecoprodutos, gastronomia 

e condução ambiental.

Av. Andrade Soares, 150
CEP 11290-000 

Tel.: (13) 3268-1101
E-mail: salaverde-caruara-parcel@santos.sp.gov.br

Site: www.parcel.org.br

SANTOS SANTOS

Instituição Proponente
Instituto Cultural, Ambiental, 

Educacional – CAE.

Projeto do Ponto
Evidencia o elo histórico dos 

equipamentos Cadeia Velha de Santos, 
Teatro Guarany e Praça dos Andradas, 
com o movimento abolicionista, 
provocando uma reflexão dos Institutos 
de Pesquisas e Órgãos Públicos 
acerca da importância do resgate de 
documentos e da historicidade das 
famílias afro residentes na cidade de 
Santos, muitos destes transmitidos 
somente através da oralidade. 

Atividades
Cursos/oficinas, encontros, 

espetáculos, exposições e palestras. 

Temática
Capoeira, contação de história, 

cultura e matriz africana, cultura e meio 
ambiente, dança, economia solidária e 
criativa, memória, patrimônio imaterial 
e preservação de história local.

Público
Adultos, afrodescendentes, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
capoeiristas, comunidade, crianças, 
grupos artísticos e jovens (80 diretos; 
120 indiretos). 

Produtos e Serviços
Confecção Grife Senzala.

Praça dos Andradas, s/n, CEP 11010-914
Tel.: (13) 3219-3819

E-mail: institutocae@gmail.com
Blog: www.institutocae.blogspot.com

PROJETO PARCEL

VOZES DA SENZALA
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97Instituição Proponente
Consciência pela Cidadania.

Projeto do Ponto
Promove a integração entre a 

cidadania e cultura por meios da 
realização de oficinas e eventos 
artísticos nas áreas de teatro, fotografia, 
literatura, poesia, cultura digital e vídeo.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições e palestras.

Temática
Artes Visuais, cultura digital, arte 

e tecnologia, juventude, literatura e 
teatro.

Público
Adultos, comunidade e jovens (50 

diretos; 200 indiretos).
 

Av. Ana Costa, 340
CEP 11060-002

Tel.: (13) 3221-2034
E-mail: pontodecultura@forumdacidadania.

org.br
Site: www.forumdacidadania.org.br

SANTOS SANTOS

Instituição Proponente
Associação Elementos da Natureza.

Projeto do Ponto
Atua em três grandes eixos: 

oficinas de produção audiovisual 
e formação de agentes culturais 
(Observatório do Arquipélago); 
oficinas de percussão e formação 
da Orquestra Percussiva de Ilhabela 
(Arquipélago Musical); promovendo 
a geração de renda nas comunidades 
caiçaras (Mãos Caiçaras). 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e exposições.

Temática
Artesanato, audiovisual, cineclube, 

cultura digital, arte e tecnologia, 

cultura e meio ambiente, culturas 
populares e tradicionais, música, 
orquestra de percussão e preservação 
de história local.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais e caiçaras (57 
diretos; 115 indiretos).

Produtos e Serviços
Produção de vídeos, artesanato e 

espetáculo musical.

R. Dr. Carvalho, 150, CEP 11630-000
Tel.: (12) 3896-6385

E-mail: arturo.justicia@gmail.com
Site: www.azimuth.org.br

Twitter: @azimuthilhabela
Facebook: Azimuth Ponto de Cultura e 

Sustentabilidade

ESTAÇÃO DA CIDADANIA E CULTURA

AZIMUTH – PONTO DE CULTURA E SUSTENTABILIDADE
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98 Instituição Proponente
Associação dos Moradores e 

Amigos de São Bento do Sapucaí – 
AMASAOBENTO.

Projeto do Ponto
Prevê a formação de agentes 

culturais com o objetivo de 
instrumentalizar adolescentes e jovens 
entre 15 e 25 anos para que possam 
intervir na comunidade. A sapucaia, 
árvore que dá nome ao projeto, 
remete não somente à cidade, mas 
inspira nossa ação no sentido de 
permitir que os jovens conheçam e 
valorizem suas raízes e floresçam com 
a formação que irão receber.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições  

e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, contação 

de história, cultura digital, cultura e 
meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais, fotografia, jornal virtual, 
juventude, música, patrimônio 
imaterial, patrimônio material, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, comunidades 
locais rurais, comunidades locais 
urbanas e jovens (40 diretos; 200 
indiretos).

R. Sargento José Lourenço, 105
CEP 12490-000

Tel.: (12) 3971-1665
E-mail: projetosapucaia@gmail.com

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SÃO BERNARDO DO CAMPO

Instituição Proponente
Associação de Promoção Humana e 

Resgate da Cidadania.

Projeto do Ponto
Produção de livros de prosa  

e poesia, jornalismo literário e áudio 
livros, com anexos multimídia, 
conteúdos de livre fruição e feitos  
com conhecimento, memórias 
e vocações da população. Livros 
produzidos a partir de oficinas 
de literatura e poesia, jornalismo 
comunitário, multimídia e por meio de 
pesquisas e registro nas comunidades. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Culturas populares e tradicionais, 

literatura, memória e preservação de 
história local.

Público
Adultos, comunidade e jovens (50 

diretos; 800 indiretos). 

R. Padre Leo Commissari, 288
CEP 09791-030

Tel.: (11) 4127-0866
E-mail: k.piana@gmail.com
Site: www.padreleo.org.br

PROJETO SAPUCAIA: FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS

EDITORA LIVRE, POPULAR E ARTESANAL
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99Instituição Proponente
Fundação Criança de São Bernardo 

do Campo.

Projeto do Ponto
Difusão de tecnologia e direitos 

humanos para crianças e adolescentes, 
tem como objetivo possibilitar  
ações de difusão de cultura, educação  
e direitos humanos por meio de 
projetos relacionados ao cinema, 
fotografia e radionovela.

Atividades
Cursos/oficinas e exposições.

Temática
Artes visuais, audiovisual, arte  

e tecnologia, cultura digital, fotografia, 
cinema e rádio.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
família e jovens (84 diretos).

Produtos e Serviços
Publicações de livros.

R. Santa Filomena, 802 
CEP 09710-060

Tel.: (11) 4344-2100
E-mail: presidencia@fundacaocrianca.org.br

Blog: www.cidadaniaefoto.blogspot.com 
www.imagemeart.blogspot.com

SÃO BERNARDO DO CAMPO SÃO CAETANO DO SUL

Instituição Proponente
Opção Brasil.

Projeto do Ponto
Cultura e diversidade, em especial 

a indígena e a cultura em geral da 
Grande São Paulo.

Atividades
Cursos/oficinas, educação, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, cultura e 

diversidade, cultura indígena, culturas 
populares e tradicionais, juventude, 
música e saúde.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

grupos artísticos, indígenas e juventude 

(150 diretos; 50 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato e oficinas.

R. Bandeirante, 73
CEP 09550-600

Tel.: (11) 2759-0390
E-mail: contato@opcaobrasil.org.br

Site: www.opcaobrasil.org.br

USINA SOCIOEDUCATIVA

CULTURA GRANDE
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SÃO CARLOS

Instituição Proponente
Associação Caminho das Artes.

Projeto do Ponto
Promove a formação de agentes 

e gestores culturais, realizando sessão 
de cineclube e oficinas de audiovisual 
e estimula a cadeia produtiva do 
audiovisual por meio da economia 
solidária e do colaborativismo. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, festivais, intervenções, 
observatórios e transmissões ao vivo. 

Temática
Artes visuais, audiovisual, cineclube, 

cultura digital, arte e tecnologia, cultura 
e meio ambiente e saúde, economia 
solidária e criativa, gestão, hip hop, 

memória, música, patrimônio  
imaterial e teatro.

Público
Adultos, afrodescendentes, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade.

Produtos e Serviços
Produção de DVDs, oficinas, 

agenciamento de artistas e gestores 
culturais.

R. Sete de Setembro, 2053, CEP 13560-180 
Tel.: (16) 3412-7124

E-mail: contato@massacoletiva.foradoeixo.org.br
Site: www.foradoeixo.org.br/massacoletiva

Twitter: @casafdesanca
Facebook: Casa F de SancaInstituição Proponente

APAP – Associação de Pais, Alunos 
e Professores da Fundação das Artes.

Projeto do Ponto
Constituído por três eixos principais 

de atuação: Arte-técnica, que atua 
na área de gestão e produção em 
artes, iluminação, sonorização e 
cenografia; Arte e Memória, voltado 
para a constituição de um núcleo 
de estudo da memória; e Educação 
Estética para fomentar o debate 
e o aprofundamento das práticas 
pedagógicas ligadas ao ensino das 
artes visuais, dança, música e teatro.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática 
Artes visuais, dança, gestão, 

memória, música e teatro.

Público
Adultos, artistas locais, comunidade, 

grupos artísticos e jovens (3050 
diretos; 3600 indiretos). 

Produtos e Serviços
Publicações de livros.

R. Visconde de Inhaúma, 730
CEP 09571-380 

Tel.: (11) 4238-3030
E-mail: apap.artecidade@fascs.com.br

SÃO CAETANO DO SUL

INDEPENDÊNCIA OU MARTE – CONEXÕES SOLIDÁRIAS

APAP ARTECIDADE
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101Instituição Proponente
Fundação de Apoio Institucional 

ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico/FAI-UFSCar.

Projeto do Ponto
Canal direto de comunicação 

e disseminação do conhecimento 
acadêmico-científico, traduzido em 
atividades criativas e lúdicas. A ponte 
é estabelecida entre a universidade 
e a comunidade, representada por 
crianças e adolescentes de escolas 
públicas de São Carlos por intermédio 
do Grupo Salesianos. A cada tema, 
as novas oficinas são montadas e 
ministradas em parceria com os 
professores e alunos dos diferentes 
departamentos das Universidades USP 
São Carlos e UFSCar. As atividades 
são realizadas de modo a contribuir 

para formação humanística, social e 
cultural dos estudantes universitários e 
dos estudantes do ensino fundamental 
envolvidos no projeto. 

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Contação de história, cultura e meio 

ambiente, física aplicada ao dia-a-dia, 
literatura e música.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (500 diretos; 600 
indiretos). 

R. Sete de Setembro, 1440, CEP 13560-180 
Tel.: (16) 3307-5691

E-mail: contribuinte.cultura@terra.com.br

SÃO CARLOS SÃO FRANCISCO

Instituição Proponente
APM EE Oscar Antonio da Costa. 

Projeto do Ponto
Oferece oficinas culturais como 

capoeira, artesanato, fanfarra e aulas de 
violino. Trabalha integração dos alunos 
e a disciplina. 

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Artesanato, culturas populares e 

tradicionais e música.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (85 diretos; 250 
indiretos). 

R. Santa Catarina, 1351
CEP 15710-000

Tel.: (17) 3693-1268
 E-mail: cultura.saofrancisco@gmail.com

CANAL ABERTO ESPAÇO 7

SÃO FRANCISCO
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SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

Instituição Proponente
Companhia de Santos Reis Santa 

Cruz de São João das Duas Pontes.

Projeto do Ponto
Resgate e transmissão da cultura 

popular e caipira com aulas de catira, 
violão e viola aliando a esta vertente 
mais tradicional o ensino de teclado, 
instrumentos de sopro e canto coral. 
Formação da orquestra de violas  
e de sopro, coral de vozes e  
um grupo de catira. 

Atividades 
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e Ponto de leitura.

Temática
Artesanato, capoeira, comidas 

tradicionais, cultura e matriz africana, 

cultura e meio ambiente, economia 
solidária e criativa e gestão. 

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade e 
crianças (150 diretos; 200 indiretos). 

Produtos e Serviços
Artesanato.

R. São Paulo, s/n
CEP 15640-000

Tel.: (17) 9706-7363
E-mail: crmarques69@hotmail.com

Instituição Proponente
Procultura Incubadora Cultural.

Projeto do Ponto
Capacitação em gestão cultural, 

elaboração de projetos culturais, 
empreendedorismo cultural  
e montagem de empresas culturais, 
seguindo a metodologia  
da incubadora cultural.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições de artes, 

lançamento de livros e palestras.

Temática
Artesanato, capoeira, comidas 

tradicionais, cultura e matriz africana, 
cultura e meio ambiente, economia 
solidária e criativa e gestão. 

Público
Afrodescendentes, artistas locais 

e grupos artísticos (12 diretos; 60 
indiretos).

R. Getúlio Vargas, 307 
CEP 13870-100

Tel.: (19) 3623-4203
E-mail: francisco@incubadoracultural.com.br

Site: www.pontodecultura.incubadoracultural.
com.br 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CASA DE CULTURA VÓ GULINA

INCUBADORA CULTURAL
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103Instituição Proponente
Associação de Pais e Mestres 

da EMEB José Renato Nogueira 
Ambrósio.

Projeto do Ponto
Oferece à criança e ao adolescente 

o contato com a música e com 
o instrumento musical. Desperta 
vocações e o apreço pelo fazer 
musical, colaborando ainda com 
o desenvolvimento físico, afetivo e 
intelectual dessa parcela da população.

Atividades
Apresentações musicais em escolas, 

praças, teatros, clubes, lar de idosos, 
cidades regionais, cursos/oficinas e 
espetáculos.

Temática
Música (MPB) e dança (coreografia 

das músicas apresentadas pela 
orquestra de violão).

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, crianças, jovens 
e pessoas com deficiência (120 diretos; 
10000 indiretos).

R. Coronel Garcia Lopes, 749
CEP 14440-000

Tel.: (16) 3142-7740
E-mail: projetossociais@sjbelavista.sp.gov.br

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Instituição Proponente
AMA Bocaina Associação dos 

Moradores e Amigos da Bocaina.

Projeto do Ponto
Serão realizados no projeto 

Vale + Cultura documentários, 
criação de um espaço cultural, 
apresentação de filmes e vídeos, 
palestras, concursos culturais, 
ações de valorização e incentivo 
ao turismo histórico cultural, 
incentivando a prática voltada ao 
meio ambiente, reciclagem de 
garrafas pet, artesanato e resgate 
da memória. Produção de um filme 
documentário que conte a estória 
do Vale Histórico, apresentando 
a região, a natureza, arquitetura, 
gastronomia, cultura e tradições.

 

Temática
Circo, cultura e meio ambiente, 

dança, música, preservação de 
história local, teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escola 

públicas, comunidade, terceira 
idade

Av. Fortunato Lobão, 12 
CEP 12830-000

Tel.: (12) 3143-7700
E-mail: as.filho@ig.com.br

PROJETO ORQUESTRA DE VIOLÃO

VALE + CULTURA
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104 Instituição Proponente
Escola Viva Beatriz da Conceição.

Projeto do Ponto
Trabalhar o aspecto sociocultural 

por meio de oficinas: teatro, música, 
dança artesanato, capoeira, inclusão 
digital, esportes, circo, graffiti.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Artesanato, capoeira, circo, 

congada, contação de história, 
cultura de paz, cultura digital, arte e 
tecnologia, cultura e meio ambiente, 
cultura e saúde, culturas populares e 
tradicionais, dança flamenca, economia 
solidária e criativa, escola de samba, 

Escola Viva, juventude, literatura, 
metareciclagem, moda, mulheres, 
música, percussão e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência e 
terceira idade.

Produtos e Serviços
Espetáculos, artesanato e eventos 

promocionais.

Av. Nova Granada, s/n 
CEP 15043-460

Tel.: (17) 3236-4351
E-mail: escolavivaeldorado@gmail.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Instituição Proponente
Centro de Formação IELAR.
 

Projeto do Ponto
Busca o aperfeiçoamento 

acadêmico artístico para o bem estar, 
mostrando o verdadeiro valor de se 
viver da arte por meio de instrumentos 
musicais. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais, grupo percussivo 
feminino e palestras.

Temática
Audiovisual, capoeira, contação de 

história, criança e adolescente, cultura 
digital, cultura de paz, cultura e matriz 
africana, cultura e meio ambiente, 
dança, juventude, metareciclagem, 

mulheres, música, preservação de 
história local e rádios comunitárias.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escolas públicas, artistas 
locais, comunidade, comunidades 
locais urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens e mulheres (218 
diretos; 600 indiretos).

Produtos e Serviços
Eventos. 

R. Pachoal Decresenzo, 599 
CEP 15045-336

Tel.: (17) 3219-4444
E-mail: mandinha.ielar@gmail.com

Site: www.ielar.com.br
Twitter: @Cenfi_Ielar
Facebook: Cenfi Ielar

PROJETO ESCOLA VIVA CULTURAL

IELART E CULTURA
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105Instituição Proponente
Associação Amigos da Biblioteca.

Projeto do Ponto
Tem como objetivo desenvolver 

atividades ligadas às artes, promover a 
inclusão digital e contribuir para maior 
conhecimento sobre meio ambiente na 
região de São Francisco Xavier, distrito 
de São José dos Campos.

Atividades
Cursos/oficinas, festivais, palestras, 

Ponto de leitura e sarau. 

Temática
Artesanato, contação de história, 

criança e adolescente, cultura digital, 
arte e tecnologia, cultura e meio 
ambiente, dança, juventude, literatura, 
metareciclagem e música.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades rurais, crianças, família, 
LGBTT, jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de 
rua e terceira idade (172 diretos; 700 
indiretos).

Produtos e Serviços
Oficina de papel reciclado, 

apicultura, curso de fibras de palha de 
milho, fibras de bananeiras, curso de 
sementes e viveirista.

R. 15 de Novembro, 50
CEP 12249-000

Tel.: (12) 3926-1651
E-mail: biblisolidaria@gmail.com

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Instituição Proponente
Cia Cultural Bola de Meia.

Projeto do Ponto
Oferecer aprimoramento artístico 

aos educadores. Priorizar temas sobre 
memória, tradição oral, cultura popular, 
a ancestralidade e a riqueza ambiental 
do Vale do Paraíba e suas influências na 
formação da identidade cultural da região. 

Atividades
Ciranda de Poesia, cineclube, feiras, 

cursos/oficinas, espetáculos e palestras. 

Temática
Ação Griô, artes visuais, contação 

de história, arte e tecnologia, cultura 
digital, cultura e meio ambiente, culturas 
populares e tradicionais, dança, economia 
solidária e criativa, literatura, memória, 

música, patrimônio imaterial e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens e terceira idade (435 diretos; 
5000 indiretos).

Produtos e Serviços
Publicações, CDs, kit de brinquedos 

e espetáculos. 

R. Porto Príncipe, 40, CEP 12245-572 
Tel.: (12) 3941-9723

E-mail: ciabolademeia@ciabolademeia.org.br
Site: www.ciabolademeia.org.br

Blog: www.ciabolademeia.blogspot.com
Facebook: Bola de Meia

BIBLIOTECA SOLIDÁRIA

ARTE EM QUALQUER PARTE
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106 Instituição Proponente
Companhia Cultural Velhus 

Novatus.

Projeto do Ponto
Reforçar o bairro de Sant’Anna 

do Paraíba nos aspectos da memória, 
da cultura popular, das tradições e 
das reafirmações das manifestações 
culturais, para a formação do cidadão 
e a difusão do fazer cultural nas 
linguagens propostas.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais.

Temática
Artes visuais, dança, literatura, 

música, teatro.

Público
Adolescentes, comunidade, 

comunidades locais rurais, pessoas com 
deficiência, ribeirinhas, terceira idade 
(300 diretos; 5000 indiretos).

Av. dos Estados, 470 
CEP 12209-450

Tel.: (12) 3922-6927
E-mail: contato@velhusnovatus.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Instituição Proponente
CELEBREIROS – Associação 

Cultural e Ecológica Celebração ao 
Renascimento das Artes.

Projeto do Ponto
Programa de Ação Cultural 

realizado pela OSC Celebreiros, 
que estimula o desenvolvimento 
sociocultural das comunidades Vila 
Tatetuba e Adjacências, através de 
oficinas e eventos culturais. Entre  
as principais atividades estão o jongo  
e a capoeira.

Atividades
Cursos/oficinas, encontro de 

jongueiros, encontro e batizado de 
capoeira e festa da consciência negra.

Temática
Audiovisual, capoeira, criança e 

adolescente, cultura de paz, cultura 
e matriz africana, cultura e meio 
ambiente, culturas populares e 
tradicionais, dança, hip hop, juventude, 
memória, música e patrimônio 
imaterial.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens e terceira idade (122 
diretos; 400 indiretos).

Praça das Gaivotas, s/n
CEP 12220-220

Tel.: (12) 3033-8959
E-mail: ocasociocultural@gmail.com

Blog: www.ocasociocultural.blogspot.com

CAMINHOS DA CULTURA

ÓCA 
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107Instituição Proponente
Associação Cultural para Difusão 

das Tradições e Hábitos Luizenses.

Projeto do Ponto
Divulgar a cultura musical local, 

bem como todos os eventos culturais, 
através das ondas da radiodifusão, 
valorizando a cultura local e fazendo 
com que seu povo também a conheça 
e a valorize. As transmissões ao vivo, 
externas, são as mais elogiadas.  
Há também a difusão através  
do próprio artista, que é entrevistado 
e divulga diretamente seu projeto  
nos estúdios do Ponto.

Atividades
Festivais e transmissões  

de radiodifusão.

Temática
Juventude, música, preservação de 

história local e rádios comunitárias.

Público
Artistas locais, comunidade, 

comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas e jovens 
(10 diretos; 7500 indiretos). 

R. Dr. Luiz de Aguiar, 500
CEP 12140-000

Tel.: (12) 3671-2611
E-mail: elizslp@hotmail.com

SÃO LUIZ DO PARAITINGA SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Instituição Proponente
CULTA Ações Culturais.

Projeto do Ponto
Trabalhar com a cultura local para 

a permanência das tradições, através 
de oficinas de cinema com a produção 
de curta metragens e vivências com as 
várias formas de cultura popular como: 
congada, folia de reis, moçambiques 
e através da literatura com o jornal 
cultural e livros de cordel caipira.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, apoio aos 
artistas locais na formatação de 
projetos culturais e apoio cultural para 
a comunidade disponibilizado através 
dos equipamentos de audiovisual e 
multimídia.

Temática
Audiovisual, cineclube, contação 

de história, culturas populares e 
tradicionais, literatura, memória, 
música, patrimônio imaterial e material, 
preservação de história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência e terceira idade (120 diretos).

R. do Carvalho, 235 
CEP 12140-000

Tel.: (12) 3671-1273
E-mail: pontodeculturaparahy@hotmail.com

Blog: www.pontodeculturaparahy.blogspot.com
Facebook: Ponto de Cultura Parahy

CULTURA PARAITINGA – NAS ONDAS DA MEMÓRIA

PROJETO PARAHY
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SÃO MANUEL

Instituição Proponente
Associação Atlética Banco do Brasil.

Projeto do Ponto
Utiliza a arte do teatro e do 

samba como uma estratégia de 
intervenção sociocultural a partir da 
compreensão de que, quando esta é 
oferecida à comunidade, cumpre um 
importantíssimo papel de agregação, 
de sociabilidade e transformação da 
realidade vivenciada. Atrelado a isso, 
traz em seu bojo uma combinação 
de atividades culturais que permitem 
conhecer e dominar os instrumentos 
da arte e da comunicação, como forma 
de valorização pessoal e social.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais, palestras.

Temática
Contação de história, criança e 

adolescente, juventude, música e 
teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (120 diretos; 800 
indiretos). 

Produtos e Serviços
Espetáculos e cursos.

Estrada São Jose do Lageado, s/n
CEP 18650-000

Tel.: (14) 3841-2910
E-mail: saomanuel@aabb.com.br

Instituição Proponente
Associação Rural do Bairro Mato 

Dentro.

Projeto do Ponto
Desenvolvemos atividades 

de registro, fomento e pesquisa 
das culturas tradicionais, como: 
moçambique, capoeira e jongo, aliadas 
à quebra de preconceitos com a 
cultura caipira.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e 

palestras.

Temática
Audiovisual, capoeira, culturas 

populares e tradicionais, cultura 
digital, dança (moçambique e jongo), 
patrimônio imaterial e preservação de 

história local.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidades locais rurais e 
crianças (150 diretos; 1000 indiretos). 

Produtos e Serviços
CDs e livretos. 

Fazenda São Luiz, s/n 
(Bairro Mato Dentro)

Correspondência: R. Luís dos Santos, 39  
(Bairro Verde Perto)

CEP 12140-000
Tel.: (12) 9710-6020

E-mail: pontodeculturafazendasaoluiz@gmail.com
Blog: www.pontodeculturafazendasaoluiz.

wordpress.com

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PROJETO SAMBAVIDA

FAZENDA SÃO LUIZ
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109Instituição Proponente
Clube Recreativo Bernardes Jr.

Projeto do Ponto
Trabalha com o fomento à cultura 

com foco na produção audiovisual, 
musical e de eventos em geral.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais, palestras e Ponto 
de Memória.

Temática
Audiovisual, culturas populares e 

tradicionais, gestão, memória, música, 
patrimônio imaterial, preservação de 
história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais, grupos 
artísticos e terceira idade (50 diretos; 
5000 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos e DVDs.

R. Siqueira Campos, 718
CEP 18230-000

Tel.: (15) 3279-3148
E-mail: vivaoclube@gmail.com

Site: www.vivaoclube.com
Blog: www.vivaoclube.blogspot.com

Facebook: Ponto de Cultura Viva o Clube

SÃO MIGUEL ARCANJO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Cantareira. 

Projeto do Ponto
Desenvolve atividades de arte e 

cultura, mantém uma rádio comunitária 
regulamentada, oficinas de edição 
de áudio, cursos de produção de 
programas radiofônicos, oficinas de 
locução e mapeamento das ações 
culturais da região.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

palestras.

Temática
Arte e tecnologia, cultura de paz, 

cultura digital, cultura e meio ambiente, 
música e rádios comunitárias.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas, jovens e 
mulheres (80 diretos; 500 indiretos).

R. Jorge Pires Ramalho, 71 
CEP 02846-190 

Tel.: (11) 3921-7586 
E-mail: cantareirajc@terra.com.br 

Site: www.cantareira.org
Twitter: @AssCantareira 

VIVA O CLUBE!

BRASILÂNDIA



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

110

SÃO PAULO

Instituição Proponente
Centro Integrado de Estudos e 

Desenvolvimento Sustentável

Projeto do Ponto
Tem por objetivo despertar o 

interesse de crianças para a leitura de 
livros.

Atividades
Cursos/oficinas e mediações de 

leitura.

Temática
Criança e adolescente e literatura. 

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, crianças e jovens (200 diretos; 
1000 indiretos). 

R. José Bonifácio, 250 – 6° andar 
CEP 01003-000 

Tel.: (11) 3105-2229 
E-mail: jovensmediadores.sp@cieds.org.br 

Site: www.cieds.org.br 

Instituição Proponente
Instituto Aryran de Des. Humano, 

Cultura e Meio Ambiente.

Projeto do Ponto
 Desenvolve, por meio de diferentes 

expressões artísticas, a capacidade 
criadora de mulheres e crianças. O 
trabalho consiste em recolher histórias 
contadas pelos participantes, cujos 
textos são adequadamente tratados e 
editados em um livro e as ilustrações 
são desenhadas, cordadas, pintadas e 
recortadas em tecidos que podem ser 
utilizados como pano de prato, toalhas, 
capas de almofadas, colchas, etc. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, contação 

de história, criança e adolescente, 
cultura de paz, cultura e meio ambiente, 
cultura indígena, culturas populares e 
tradicionais, literatura e mulheres.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, caiçaras, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, indígenas, jovens, mulheres e 
quilombolas (180 diretos; 250 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato e livro

R. David Bem Gurion, 777
 CEP 05634-001

Tel.: (11) 35014491/3871-1398 
Facebook: Ponto de cultura Aryran

SÃO PAULO

PROJETO JOVENS MEDIADORES DE LEITURA

HISTÓRIAS QUE ESSAS MULHERES CONTAM E ENCANTAM
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Beneficente União por 

um Mundo Melhor 

Projeto do ponto
O projeto “Meu Mundo Melhor” 

visa desenvolver uma série de 
atividades extra escolares – artísticas, 
musicais, esportivas, pedagógicas, 
dança e inclusão digital – tendo como 
público alvo crianças e adolescentes 
usuários do Centro de Convivência do 
PQ Santa Amélia. O Ponto de Cultura 
prevê as seguintes oficinas a serem 
realizadas durante os três anos: Oficina 
de Musicalização – Teoria Musical, 
Violão e Violino; Oficina de Percussão 
Nordestina e Brasileira; Oficina de 
Hip Hop; Oficina de Iniciação Teatral; 
Capoeira, Maculelê e Dança Afro. 
Além das oficinas, também há a 

previsão para programas externos, 
envolvendo passeios, recreações, visitas 
a exposições, teatro e cinema. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Dança, música e teatro.

Público
Adolescentes cumprindo medidas 

sócio educativas e crianças. 

Rua Ribeira Macabira, 209 - Itaim Paulista
CEP: 08141-480

Tel. (11) 2025-5091
E-mail: abumm@ig.com.br

Instituição Proponente
Centro Comunitário e Recreativo 

Jardim Macedônia.

Projeto do Ponto
Trabalhos com a integração de 

atividades que são realizadas na 
comunidade e no entorno, com o 
nosso Sarau Ambulante que ocorre 
uma vez ao mês na comunidade 
em escolas, ongs, Ubs, e em outras 
comunidades da região.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições e sarau.

Temática
Circo, contação de história, criança 

e adolescente, dança, música e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, comunidade, crianças, 
família, grupos artísticos, pessoas com 
deficiência e terceira idade (130 diretos; 
360 indiretos).

Produtos e Serviços
Recreação de festas.

R. Monet, 150 
CEP 05894-380 

Tel.: (11) 5825-2709 
E-mail: pontosarauambulante@hotmail.com

Facebook: Projeto Ponto de cultura Sarau 
Ambulante

Orkut: Ponto Sarau Ambulante

SÃO PAULO

MEU MUNDO MELHOR

SARAU AMBULANTE
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112 Instituição Proponente
Associação CEDESC do Parque 

Fernanda. 

Projeto do Ponto
É um núcleo de interação 

cultural no Parque Fernanda, com 
a implantação de uma biblioteca 
comunitária, oficinas e publicações 
virtuais e impressas. 

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, 

palestras e sarau.

Temática
Contação de história, cultura e 

meio ambiente, culturas populares e 
tradicionais, dança, hip hop e literatura.

Público
 Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, jovens e terceira idade (100 
diretos; 200 indiretos).

R. Carlos Clum, 688 
CEP 05889-260 

Tel.: (11) 5821-3629 
E-mail: nicpontodecultura@gmail.com 

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
 Cooperativa Paulista de Teatro.

Projeto do Ponto
Promove a exibição de curtas, 

médias e longas metragens não 
comerciais e a abertura do espaço 
para apresentação de shows musicais, 
dança, leituras dramáticas, ensaios 
abertos e apresentação de espetáculos 
teatrais, oficinas de teatro, cenografia, 
iluminação, figurino e sonoplastia.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas e 

espetáculos.

Temática
Cineclube, criança e adolescente, 

música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, crianças e jovens 
(1000 diretos; 20 indiretos). 

R. Conselheiro Carrão, 288
CEP 01328-000 

Tel.: (11) 2589-2009 
E-mail: gioconda@casadagioconda.com.br 

Site: www.casadagioconda.com.br 

NÚCLEO DE INTERAÇÃO CULTURAL PARQUE FERNANDA

CASA DA GIOCONDA
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113Instituição Proponente
Turma da Touca Associação Cultural 

Recreativa e Social.

Projeto do Ponto
Promover atividades integradas, 

unindo a linguagem do teatro com 
outras linguagens artísticas como vídeo, 
fotografia e artes plásticas, voltado 
para crianças, adolescentes e jovens, 
estudantes da rede pública de ensino e 
com baixa renda familiar.

Atividades
Cursos/oficinas, festivais.

Temática
Artes visuais, circo, dança, música, 

teatro.

Público
Adultos, jovens. 
               

Rua Marcos de Canaveses, 1000 - Jd. Mitsunani 
CEP: 05791-190

Tel.: (11) 5825-7604
E-mail: espacocultural@turmadatouca.org.br

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Instituto União Keralux.

Projeto do ponto
Trabalhar a integração arte-

educação, a cultura afro, o hip 
hop, dança clásica e artes marciais, 
por meio de oficinas de capoeira, 
grafite, balé e kung fu.

Atividades
Apresentações, cursos/oficinas e 

sarau.
 

Temática
Artes marciais, capoeira, dança e 

hip hop.

Público
Adolescentes, adultos, 

comunidade, crianças, jovens, 
mulheres (205 diretos; 5000 
indiretos).

Rua: Bispo e Martins n° 17
CEP: 03828-080

Tel.: (11) 2541-4515
E-mail: aprendendoperceber@yahoo.com.br

TEATRO DA TOUCA

APRENDENDO A PERCEBER



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

114 Instituição Proponente
Associação Espaço Cultural Carlos 

Marighella.

Projeto do Ponto
Trabalha a valorização das culturas 

afro-brasileira e cultura popular.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, Palestras

Temática
Criança e adolescente, culturas 

populares e tradicionais, dança, 
literatura, música, patrimônio imaterial 
e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
comunidade, crianças e jovens (100 

diretos; 300 indiretos).

R. Carvalho de Araújo, 06 
CEP 08460-010

Tel.: (11) 2553-1466 
E-mail: cultural_carlosmarighella@yahoo.com.br 

Blog: www. culturalmarighella.b logspot.com
Orkut: Espaço Cultural Carlos Mariguella

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
 Grupo Ecológico e Cultural Tiopac.

Projeto do Ponto
Oferece oficina de realização 

audiovisual, empréstimo  
de equipamentos e produção  
de conteúdo para webtvct.

Atividades
Cultura digital e cursos/oficinas.

Temática
Audiovisual, arte e tecnologia  

e cultura digital.

Público
 Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, artistas locais, 
crianças e mulheres (111 diretos; 

comunidade da Cidade Tiradentes 
indiretos).

R. dos Têxteis, 2910, Salas 4, 5 e 6 
CEP 08460-900 

Tel.: (11) 2016 2435
E-mail: gectiopac@gmail.com

Site: www.gectiopac.org
Facebook: Webtvct Gec Tiopac

Orkut: GEC Tio Pac webtvct

ESPAÇO CULTURAL CARLOS MARIGHELLA

WEBTV CIDADE TIRADENTES
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115Instituição Proponente
Associação de Promoção Humana 

Serumano.

Projeto do Ponto
 Busca atender aos jovens  

de ambos os sexos e produtores 
culturais e artistas que tenham 
trabalhos independentes e que estejam 
dispostos a trocar experiências  
com pessoas também interessadas  
nas mesmas áreas.

Atividades
Cultura digital e palestras.

Temática
Audiovisual, cultura digital,  

arte e tecnologia, hip hop e música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, comunidade, grupos 
artísticos e jovens (20 diretos; 50 
indiretos).

R. Luis Grassmann, 668 
CEP 05801-050 

Tel.: (11) 5525-1296 
E-mail: musicanaperiferia@serumano.org.br 

Site: www.musicanaperiferia.com.br
 Twitter:@musicaperiferia

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Instituto Entreatos de Promoção 

Humana.

Projeto do Ponto
Resgata aspectos da história 

de Paraisópolis contada por seus 
próprios moradores e desenvolve 
oficinas socioculturais que reforcem as 
características culturais mais presentes 
na comunidade, oferecendo espaço 
para representações de seu imaginário, 
bem como atividades de lazer para 
todas as idades.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, feiras, festas, mostra 
cultural e palestras. 

Temática
Capoeira, culturas populares e 

tradicionais, memória, patrimônio 
imaterial e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, artistas  

locais, comunidades locais urbanas, 
crianças e família (277 diretos; 1500 
indiretos).

R. Deputado Laércio Corte, 111
e R. da Independência, 520, cl. 1

CEP 05338-100 
Tel.: (11) 3742-1318 

E-mail: info@entreatos.org.br 

MÚSICA NA PERIFERIA

ESTAÇÃO PARAISÓPOLIS
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116 Instituição Proponente
Centro de Obras Sociais N. 

Senhora das Graças da Capela do 
Socorro.

Projeto do Ponto
Resgatar a cultura afro-brasileira 

através da Capoeira, ampliar o universo 
artístico de crianças e adolescentes 
propondo oficinas de violão e dança 
para crianças e adolescentes da 
comunidade de Vargem Grande/
Parelheiros. Trazer o teatro para a 
comunidade como forma de expressão 
artística. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Capoeira, dança, teatro.

Público
Adolescentes, crianças (128 diretos; 

300 indiretos).

Rua Gaivota, 13
Vargem Grande
CEP: 04895-310

Tel.: (11) 5920-3190
E-mail: conosc@terra.com.br

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Instituto Nacional de Renovação 

Integrado

Projeto do Ponto
O objetivo do projeto é 

democratizar a música erudita, 
oportunizando aulas de instrumentos 
musicais e eventos de música erudita.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e palestras.

Temática
Música.

Público
Adolescentes e adultos (100 diretos; 

150 indiretos).

Produtos e Serviços
Shows e apresentações.

R. Amaral Coutinho, 44 
CEP 03542-080 

Tel.: (11) 2743-8152 
E-mail: rama@inri.org.br

Site: www.inri.org.br
Blog: www.academiademusicainri.wordpress.com

 

VIRANDO PARELHEIROS ÀS AVESSAS

MÚSICA PARA TODOS
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117Instituição Proponente
Instituto Religare.

Projeto do Ponto
Promove o resgate da identidade 

cultural, desenvolve ações no campo 
das artes, atua como facilitador da 
difusão e inclusão cultural.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, cineclube, circo, cultura 
e gênero, meio ambiente e saúde, 
culturas populares e tradicionais, 
dança, literatura, memória, patrimônio 
imaterial e material, preservação de 
história local e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos de 
escolas públicas, comunidades locais 
urbanas, egressos do sistema prisional, 
família, grupos artísticos, mulheres e 
pessoas com deficiência (50 diretos; 
500 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos e artesanatos

R. Cons. Brotero, 190, CEP 01154-000
Tel.: (11) 3667-2820

E-mail: informe@religare.org.br
Site: www.religare.org.br

 Blog: www.ireligare.blogspot.com
Twitter: @religa 

Facebook: Instituto Religare – Ponto de cultura 
Arte 4 Ventos

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Ass. Comunitária São Mateus.

Projeto do Ponto
Atende pessoas da terceira idade na 

prática de atividades física e promove a 
inclusão digital de jovens e adultos. 

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Arte e tecnologia, criança e 

adolescente, cultura digital e cultura e 
saúde.

Público
Adolescentes, adultos  

e terceira idade (56 diretos; 90 
indiretos).

R. Morro do Frade, 193-A
CEP 08341-180 

Tel.: (11) 2735-5046 
E-mail: ascom-sm@uol.com.br 

Site: www.ascom.org.br

ARTE AOS QUATRO VENTOS

SABER VIVER
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118

SÃO PAULO

Instituição Proponente
 Associação Cultural Dynamite.

Projeto do Ponto
Trabalhar a inclusão social através 

da cultura.

Atividades
Espetáculos, exposições, festivais e 

palestras.

Temática
Cultura LGBTT, dança, hip hop, 

juventude, música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, artistas locais, crianças, 
LGBTT, grupos artísticos e jovens (200 
diretos; 1500 indiretos). 

R. 13 de maio, 363
CEP 01327-000 

Tel.: (11) 3064-1197 
E-mail: contato@cmij.org.br

Site: www.cmij.org.br

Instituição Proponente
IPA Brasileira Pelo direito de Brincar.

Projeto do Ponto
Visa a capacitação de pessoas de 

ambos os sexos, a partir dos 18 anos 
de idade, como agentes do brincar, 
para desenvolver atividades lúdicas 
e culturais, de caráter inclusivo e 
comunitário, com pessoas de todas 
as idades, promovendo a defesa do 
direito de crianças e jovens ao lazer,  
ao esporte e à cultura.

Atividades
Cursos/oficinas, evento comunitário 

e palestras. 

Temática
Artesanato, contação de história, 

criança e adolescente, cultura de paz, 

cultura e meio ambiente, cultura e 
saúde, culturas populares e tradicionais, 
literatura e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência e terceira idade (160 diretos; 
4800 indiretos).

Produtos e Serviços
Livro “Guia Brincar é Preciso”

R. Itambé, 341, casa 13 
CEP 01240-001 

Tel.: (11) 3255-4563 
E-mail: contato@ipadireitodebrincar.org.br 

Site: www.ipadireitodebrincar.org.br 
www.redebrincar.org.br 

SÃO PAULO

OFICINAS PERMANENTES DE MÚSICA POR COMPUTADOR

AGENTES DO BRINCAR
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119Instituição Proponente
Movimento de Defesa do Favelado.

Projeto do Ponto
Tem como foco direto a música, 

que já está presente no programa das 
oficinas e é uma manifestação diária 
na comunidade. Ao Percorrer os becos 
da favela percebemos que cada um, à 
sua forma, utiliza-se da música como 
forma de expressão, agindo ela como 
instrumento de conservação de suas 
raízes.

Atividades
 Cursos/oficinas, espetáculos  

e pesquisa. 

Temática
Audiovisual, criança e adolescente, 

cultura de paz, cultura digital, arte 

e tecnologia, memória, música, 
patrimônio imaterial e preservação  
de história local.

Público
 Adolescentes, adultos, artistas 

locais, comunidade, crianças  
e grupos artísticos (75 diretos).

Travessa das Garças, 1726
CEP 03126-007 

Tel.: (11) 2914-1793 
E-mail: pcmosaicoMúsical@gmail.com 

Blog: www.mosaicomusicalponto.blogspot.com
Facebook: Ponto de cultura mosaico músical

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Rede Rua.

Projeto do Ponto
Trabalha espaços de comunicação, 

fazer artístico e inter-relacionamentos, 
fortalecendo a autoestima e a 
capacidade de expressão de pessoas 
em situação de rua e em situação de 
risco, buscando integrá-las ao restante 
do tecido social. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, debates, 

palestras e passeios culturais. 

Temática
Artes visuais, audiovisual, comidas 

tradicionais, cultura digital, arte e 
tecnologia, música e teatro.

Público
Artistas locais, comunidades locais 

urbanas, egressos do sistema prisional 
e pessoas em situação de rua (80 
diretos; 200 indiretos).

R. Campos Sales, 88 
CEP 03041-090 

Tel.: (11) 3208-6169 
E-mail: rederua@uol.com.br

Site: www.rederua.org.br

MOSAICO MUSICAL DA VILA PRUDENTE

PONTO CULTURAL OCAS
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120 Instituição Proponente
Espaço Múltiplo de Inclusão Social.
 

Projeto do Ponto
O projeto procura fortalecer a 

integração e interação da linguagem 
artística presente fortemente na 
região e a linguagem arquitetônica, 
promovendo novas releituras e 
apropriações culturais do ambiente 
comunitário.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e 

palestras.

Temática
Cultura e meio ambiente, 

orientação técnica sobre o conceito 
e prática da arquitetura social e 
patrimônio material.

Público
Adolescentes, adultos, mulheres 

e terceira idade (160 diretos; 604 
indiretos).

Produtos e Serviços
Banner’s, CD com vídeo de 

apresentação teatral 

R. Zacarias Mazel, 128
CEP 05790-010 

Tel.: (11) 5041-4671
E-mail: beatriz@arquitetura.com

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Mudança de Cena.

Projeto do Ponto
Busca reforçar a liderança, a 

cidadania cultural dos jovens e a 
circulação de informações sobre os 
direitos dos jovens e adolescentes 
através da construção de grupos de 
teatro do oprimido e capacitação na 
metodologia.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais e sarau. 

Temática
Criança e adolescente, cultura de 

paz, cultura e saúde, formação em 
teatro do oprimido e juventude.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, comunidades 
locais urbanas e jovens (65 diretos; 
1000 indiretos). 

Produtos e Serviços
Espetáculos.

Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 5985, 
CEP 05564-200 

Tel.: (11) 3804-7775 
E-mail: mudanca_de_cena@yahoo.com.br 

Site: www.pontoeducandario.ning.com

ARQUITETURA SOCIAL

PONTO EDUCANDÁRIO DE CULTURA
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121Instituição Proponente
Ação Educativa – Assessoria, 

Pesquisa e Informação.

Projeto do Ponto
Difundir a produção cultural das 

periferias da região metropolitana de 
São Paulo por meio de um espaço 
cultural no centro da capital, no 
qual se desenvolvem apresentações 
artísticas combinadas com atividades 
de formação e apoio à elaboração de 
projetos culturais, além de suporte para 
a realização de intervenções artísticas 
com vídeo. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, feiras, 

espetáculos, exposições, gravação e 
transmissão de programas rádio e 
internet, rinha dos MC’s e palestras. 

Temática
Artes visuais, cineclube, cordel e 

repente, dança, economia solidária e 
criativa, formação de agentes culturais 
e arte-educadores, hip hop, juventude, 
literatura, música, rádios comunitárias, 
samba de comunidade e teatro.

Público
Adolescentes cumprindo 

medidas socioeducativas, adultos, 
afrodescendentes, agentes culturais 
periféricos, alunos de escolas públicas, 
arte-educadores, comunidades locais 
urbanas, grupos artísticos e mulheres 
(9000 diretos; 15000 indiretos).

R. General Jardim, 660, CEP 01223-010 
Tel.: (11) 3151-2333 

E-mail: recepcao@acaoeducativa.org 
Site: www.acaoeducativa.org

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Centro de Estudos  

e Aplicação da Capoeira. 

Projeto do Ponto
Objetiva promover o 

desenvolvimento social, físico e cultural 
das crianças e adolescentes por meio 
de oficinas de manifestações culturais 
de diferentes regiões do Brasil: 
maculelê, samba de roda, samba 
duro, puxada de rede do xaréu (ritual 
da pesca do nordeste brasileiro), 
ciranda, coco de roda, abôio (cântico 
do nordeste brasileiro), cordel. Tem 
como fio condutor a capoeira e sua 
musicalidade, onde se divide em: 
chulas, quadras, corridos e ladainhas.

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Capoeira, contação de história, 

criança e adolescente, cultura e matriz 
africana, cultura e saúde, culturas 
populares e tradicionais, dança, 
juventude, memória, patrimônio 
imaterial e patrimônio material.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças 
e terceira idade (135 diretos; 325 
indiretos).

R. Prof. Vicente Peixoto 51, CEP 05587-160
Tel.: (11) 3726-1119

E-mail: alcides_liima@hotmail.com
Site: www.capoeiraceaca.org.br

Blog: www.capoeiraceaca.blogspot.com

ESPAÇO CULTURAL PERIFERIA NO CENTRO

AMORIM RIMA – CEACA
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122 Instituição Proponente
Associação Viva e Deixe Viver.

Projeto do Ponto
Ampliação e qualificação 

continuada das atividades 
desenvolvidas pela Associação Viva  
e Deixe Viver no estado de São Paulo, 
através do aumento do número  
de contadores de histórias atuando  
nos hospitais para crianças e 
adolescentes internados.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e palestras.

Temática
Contação de história, cultura  

e saúde, literatura e teatro.

Público
Adolescentes e crianças (31839 

diretos; 28665 indiretos). 

Produtos e Serviços
Cursos e oficinas.

Av. Rebouças, 1206, cj. 06 
CEP 05402-000 

Tel.: (11) 3081-6343
E-mail: marketing@vivaedeixeviver.org.br 

Site: www.vivaedeixeviver.org.br
Twitter: @Vivasp

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Cultural Artística  

Cine Favela.

Projeto do Ponto
Desenvolvimento de agentes 

culturais multiplicadores, aprendendo 
sobre cinema e finalizando o ano 
com um filme em curta metragem 
produzido pelos alunos.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, festivais 

e palestras.

Temática
Audiovisual, capoeira,  

cineclube, festival de filmes em curta 
metragem e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos  

de escolas públicas, comunidade, 
crianças e jovens (460 diretos; 900 
indiretos). 

R. do Pacificador, 251 
CEP 04235-020 

Tel.: (11) 2914-2275 
E-mail: cinefavela@gmail.com 

Site: www.cinefavela.org.br
Twitter: @cinefavela

CONTADORES DE HISTÓRIAS – VIVA E DEIXE VIVER

OFICINA DE CINEMA
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Baobá de Canto Coral.

Projeto do Ponto
Desenvolve música vocal em uma 

linguagem multidisciplinar com recorte 
étnico-racial.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

palestras. 

Temática
Contação de história, criança e 

adolescente, cultura e matriz africana, 
culturas populares e tradicionais, dança, 
memória, música e teatro.

Público
Adolescentes, afrodescendentes, 

alunos de escolas públicas, 

comunidade, comunidades locais 
urbanas e crianças (20 diretos; 60 
indiretos).

R. Maria Carlota, 896 
CEP 036470-000 

Tel.: (11) 3843-3227 
E-mail: pontodeculturacoralbaoba@gmail.com

Site: www.coralbaoba.org.br
 Blog: www.coralbaoba.blogspot.com 

Facebook: Coral Baobá Infanto Juvenil 

Instituição Proponente
MDM – Movimento pelo Direito  

a Moradia.

Projeto do Ponto
Proporciona a integração das 

pessoas que lutam por moradia com 
a cultura local, visando a inclusão 
digital, arte, cultura, incentivo à leitura 
e participação em saraus e eventos 
culturais da comunidade.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas,  

palestras e sarau.

Temática
Arte e tecnologia, audiovisual, 

cineclube, cultura de paz, cultura 
digital, culturas populares e  
tradicionais e juventude.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais urbanas, família, 
grupos artísticos, mulheres, pessoas 
com deficiência e pessoas em 
situação de rua (1000 diretos; 3000 
indiretos).

Produtos e Serviços
Publicações.

 Av. Guarapiranga, 1660 
CEP 04911-005 

Tel.: (11) 5894-1053 
E-mail: pontodeculturamorarte@gmail.com 

Site: www.morarte.tk

SÃO PAULO

BAOBÁ DE CANTO CORAL

MORARTE – MORADIA E ARTE
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
SAJU – Organização Cultural, 

Social e Artística do Jardim Umuarama.

Projeto do Ponto
Promove os quatro elementos da 

cultura hip hop: discotecagem (DJ), 
mestre de cerimônias (MC), dança 
de rua (B.Boy e B.Girl) e Grafite. Os 
alunos das oficinas produzem e mixam 
suas músicas, editam vídeos e criam o 
material de divulgação do projeto. 

 
Atividades

Oficinas, feiras, palestras e sarau.

Temática
Capoeira, cultura de paz, cultura 

e gênero, matriz africana, meio 
ambiente, e saúde, cultura indígena, 
culturas populares e tradicionais, dança 

de rua e dança afro, hip hop, música e 
preservação de história local. 

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência e 
terceira idade (100 diretos; 200 indiretos).

Produtos e Serviços
Camisetas, canecas e bandanas do 

projeto.

R. Franklin Távora, 433, CEP 5794270 
Tel.: (11) 4111-8701 

E-mail: hiphopquilombolasaju@yahoo.com.br 
Site: www.saju.org.br 

Blog: www.hiphopquilombolasaju.blogspot.com Instituição Proponente
Instituto Voz.

Projeto do Ponto
Consiste em uma pedagogia 

de literacia midiática em que os 
eventos se tornam atividades de 
formação experiencial do processo 
de reconhecimento do conceito de 
mídia, seu uso crítico, ativo e criativo, 
com abrangência na complexidade 
das cadeias produtivas envolvidas e 
discussão de propriedade intelectual.

Atividades
Broadcast, cursos/oficinas, 

espetáculos, festivais e palestras.

Temática
Audiovisual, cultura digital,  

arte e tecnologia, economia solidária  

e criativa e hip hop.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e artistas locais (2000 diretos; 
5000 indiretos).

Produtos e Serviços
Streaming e oficinas de literacia 

midiática.

Av. Paulista, 648, conjuntos 1810/6
CEP 01310-100

Tel.: (11) 3266-8573
E-mail: ivoz@ivoz.org.br

Site: www.ivoz.org.br
Twitter: @redeivoz 

 

SÃO PAULO

HIP HOP QUILOMBOLA

REDE IVOZ: LITERACIA MIDIÁTICA E ARTEURBANA
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125Instituição Proponente
Projeto Oficina de Percussão 

Barracão dos Sonhos.

Projeto do Ponto
Promoção de roda mensal de 

samba de raiz para formação de 
público e realização de oficinas de 
cordas dedilhas, sopro, percussão e 
pesquisa dos grandes compositores da 
MPB, do Samba e chorinho.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

palestras.

Temática
Criança e adolescente, cultura e 

matriz africana, culturas populares e 
tradicionais, juventude, memória e 
música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, comunidades locais 
urbanas, crianças, família e jovens (35 
diretos; 150 a 200 indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos musicais.

R. Deputado Laércio Corte, 111 
CEP 05706-290 

Tel.: (11) 9945-0286 
E-mail: barracaodossonhos@ig.com.br

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Cultural Beato José de 

Anchieta.

Projeto do Ponto
Promove o conhecimento e 

valorização do patrimônio histórico.

Atividades
Cursos/oficinas e exposições.

Temática
Artes visuais, juventude, memória, 

patrimônio material e preservação de 
história local.

Público
Adolescentes e jovens (30 diretos; 

2000 indiretos). 

Pça. Pe. Aleixo Monteiro Mafra, 11
CEP 08011-010

Tel.: (11) 3663-1064
E-mail: acbjasaomiguel@hotmail.com

Blog: www.pontodeculturadaquidedentro.
blogspot.com

UMA QUIZOMBA NO BARRACÃO DOS SONHOS

DAQUI DE DENTRO – UM NOVO OLHAR 
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Jardim Miriam Arte Clube.

Projeto do Ponto
Desenvolve um trabalho com artes 

plásticas, principalmente com estêncil; 
literatura, por meio do café JAMAC; e 
audiovisual, por meio da formação do 
LEPE (Laboratório de estudo, produção 
e experimentação) digital.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas,  

oficina de cinema digital e animação  
e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cidadania 

e política cultural, cineclube e literatura.

Público
Adultos, afrodescendentes,  

artistas locais, comunidade, família, 
jovens e mulheres (150 diretos; 300 
indiretos).

Produtos e Serviços
Arte em estêncil, pinturas  

de camisetas e muros.

R. Maria Balades Correa, 07
CEP 04421-020

Tel.: 11 5626 9720
E-mail: pontojamac@gmail.com

Blog: www.jamacarteclube.wordpress.com
Orkut: JAMAC

Instituição Proponente
Pólo Cultural Educação e Arte.

Projeto do Ponto
Visa criar oportunidades para 

jovens e adolescentes se apoderarem 
da linguagem musical e circularem 
pela cidade, capacitá-los com técnicas 
e conhecimentos musicais de violão, 
cavaquinho e percussão, formando 
grupos instrumentais e vocais. Utiliza 
a música para o aperfeiçoamento 
da cidadania em uma região de alta 
vulnerabilidade social, transformando 
os participantes em agentes 
multiplicadores. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos  

e saraus.

Temática
Criança e adolescente e música.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e crianças (80 diretos; 400 
indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos

R. Costa Brito, s/n
CEP 02281-265 

Tel.: (11) 3812-9273
 E-mail: tremdasonze@polocultural.com.br 

Site: www.polocultural.com.br/polo/ponto_de_
cultura.html

www.polocultural.com.br
www.poloculstural.com.br

SÃO PAULO

ARTE CLUBE

NOVO TREM DAS ONZE
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
IPECIC – Instituto de Pesquisa da 

Ciência Cultural.

Projeto do Ponto
Oferece atividades gratuitas para a 

comunidade do Parque São Rafael.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, formação de 
educadores, palestras e sarau.

Temática
Acompanhamento social, artes 

visuais, artesanato, audiovisual, 
cineclube, circo, contação de história, 
cultura de paz, cultura digital, arte e 
tecnologia, cultura e gênero, meio 
ambiente e saúde, culturas populares e 
tradicionais, dança, economia solidária 

e criativa, gestão, hip hop, literatura, 
memória, metareciclagem, música, 
patrimônio imaterial, preservação de 
história local e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidades 
locais urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (140 
diretos; 200 indiretos).

Produtos e Serviços
Literatura de referência e CD da 

Orquestra de Violão.

Av. Baronesa de Muritiba, 447, CEP 08330-060 
Tel.: (11) 2012-1692 

E-mail: casadeculturaprojetogente@yahoo.com.brInstituição Proponente
Associação Reciclázaro

Projeto do Ponto
Promove o acesso da comunidade  

e de seus produtores culturais  
à formação em arte ambiental,  
ligada à reutilização e reciclagem  
de materiais combinada a novas 
linguagens e à cultura digital.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e 

palestras.

Temática
Artesanato, cultura digital, arte e 

tecnologia, cultura e meio ambiente, 
culturas populares e tradicionais. 

Público
Alunos de escolas públicas, 

comunidade, jovens e pessoas em 
situação de rua (32 diretos; 65 
indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato, itens de encadernação  

e de moda sustentável.

Av. Ariston Azevedo, 10 
CEP 03021-020 

Tel.: (11) 2081-3673 
E-mail: contato@reciclazaro.org.br 

Blog: www.pdc-reciclazaro.blogspot.com 
Twitter: @reciclazaro 

Facebook: Ong Reciclázaro 

SÃO PAULO

CASA DE CULTURA PROJETO GENTE

ARTEVIDA RECICLADA



PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

PO
N

TO
 D

E 
C

U
LT

U
R

A

128 Instituição Proponente
Ato Cidadão.

Projeto do Ponto
Prevê um veículo utilitário adaptado 

em Brinquedoteca Itinerante, que leva 
a prática do brincar a diversos locais 
como: praças, parques, campos de 
futebol, escolas, ruas, proporcionando 
momentos que valorizam o lúdico, 
o convívio e a cultura da infância, 
direcionando também o olhar da 
sociedade para o direito de brincar. 

Atividades
Jogos, brincadeiras e leituras.

Temática
Atividades lúdicas e criança e 

adolescente.

Público
Adolescentes, comunidade, crianças 

e família (160 diretos; 6000 indiretos).

R. Conselheiro Brotero, 579 
CEP 01154-001 

Tel.: (11) 3666-5800 
E-mail: ato@atocidadao.org.br 

Site: www.atocidadao.org.br 

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Instituto Olga Kos de Inclusão 

Cultural.

Projeto do Ponto
Promove atividades artísticas e 

culturais para jovens e adultos com 
síndrome de down e/ou deficiência 
intelectual, acreditando que o 
exercício da arte possa desenvolver 
competências e, acima de tudo, 
promover o acesso e a oportunidade 
de uma nova forma de expressão. 

Atividades
Cursos/oficinas e exposições.

Temática
Artes visuais e cultura e saúde.

Público
Adolescentes e pessoas com 

deficiência (78 diretos; 180 indiretos).

Produtos e Serviços
Quadros de arte.

 R. Haddock Lobo, 1307, 
cj. 181, 18º andar 

CEP 01414-003 
Tel.: (11) 3081-9300 

E-mail: malencar@institutoolgakos.org.br

BATUTA

PINTOU A SÍNDROME DO RESPEITO
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129Instituição Proponente
Unimultiplicidade Associação 

de Apoio Especializado ao 
Desenvolvimento e a Inclusão do 
Indivíduo

Projeto do Ponto
O Projeto publica livros sobre 

os contos brasileiros recontados por 
pessoas com deficiência intelectual, 
trabalho desenvolvido através de 
oficinas culturais utilizando o método 
integral de Oscar Oñatívia.

Atividades
Eventos e exposições.

Temática
Contação de história, criança e 

adolescente, cultura e gênero, cultura e 
saúde, culturas populares e tradicionais, 

literatura, memória e patrimônio 
imaterial.

Público
Família e pessoas com deficiência 

(25 diretos; 125 indiretos).

Produtos e Serviços
Publicação de livro

R. João Pais, 159 
CEP 04603-039 

Tel.: (11) 5533-5710 
E-mail: psicologia_ricardosantos@yahoo.com.br 

Blog: www.oficinacultural.blogspot.com

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Escola Nômade de Filosofia

Projeto do Ponto
Promove oficinas de 

experimentações e práticas em 
audiovisual (cinema-documentário, 
vídeo e fotografia), oficinas de 
experimentações cênicas em espaços 
públicos, eventos de cinema nômade 
(exibição e debate), oficinas com 
crianças de jogos, música e exibições 
de filmes e debates de cinema infantil.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cineclube, 

criança e adolescente, cultura digital, 

arte e tecnologia, cultura e saúde, 
dança, juventude, literatura e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens, mulheres  
e terceira idade (200 diretos; 1200 
indiretos).

 R. Vanderlei, 145
CEP 05011-000

Tel.: (11) 3862-4234 
E-mail: equipe@escolanomade.org 

Site: www.escolanomade.org 
Twitter: @escolanomade

Facebook: escola Nômade de filosofia 

COLEÇÃO CONTOS E LENDAS BRASILEIRAS

MOVIMENTOS NÔMADES DE CULTURA
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130 Instituição Proponente
GRCSES Unidos de Vila Maria.

Projeto do Ponto
O “Cultura Na Vila” é desenvolvido 

e gerenciado de forma a atender 
um ambiente múltiplo de criação 
cultural, contribuindo na melhoraria 
da qualidade de vida da comunidade 
local, estando inserido no projeto social 
“Vila Maria Um caso de amor”, do 
GRCSES Unidos de Vila Maria.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas  

e espetáculo.

Temática
Audiovisual (fotografia e 

photoshop), capoeira, criança e 
adolescente, dança (ballet), música 

(percussão, cavaco e violão) e teatro. 

Público
Adolescentes, afrodescendentes  

e crianças (60 diretos; 200 indiretos). 

R. Cabo João Monteiro da rocha, 448 
CEP 02142-020 

Tel.: (11) 2939-2067 
E-mail: cultural@unidosdevilamaria.com.br 

Site: www.unidosdevilamaria.com.br 
Facebook: PdC Cultura Na Vila

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Cidade Escola Aprendiz.

Projeto do Ponto
Fomenta, articula e realiza ações 

culturais no território de Pinheiros.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

festivais.

Temática
Cultura e educação, juventude, 

música e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, grupos  
artísticos e jovens (1462 diretos; 4386 
indiretos).

R. Padre João Gonçalves, 100
CEP 05432-020

Tel.: (11) 3813-8670 
e (11) 3813-7842

E-mail: pontodecultura@aprendiz.org.br
Site: www.cidadeescolaaprendiz.org.br 

CULTURA NA VILA

NÚCLEO ESCOLA DE RUA
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Centro de Orientação e Educação  

à Juventude.

Projeto do Ponto
Oferece aulas de artes que tem 

como foco o trabalho da criatividade 
de cada criança e o despertar  
para o interesse da literatura brasileira, 
contribuindo para a aprendizagem  
e o desenvolvimento cultural  
e educacional.

Atividades
Espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Contação de história, criança e 

adolescente, cultura de paz, culturas 
populares e tradicionais, dança, 
juventude, literatura, memória, 

metareciclagem, música, preservação 
de história local e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças, família, 
grupos artísticos, jovens e pessoas com 
deficiência (200 diretos; 150 indiretos).

R. Mauá, 51 
CEP 01028-000 

Tel.: (11) 2627-8000 
E-mail: jqueiroz.cultura@gmail.com

Instituição Proponente
Centro de Apoio ao Migrante.

Projeto do Ponto
Realiza atividades de inserção social 

e cultural, valorização, divulgação  
e proteção das expressões culturais  
dos imigrantes e descendentes, 
integrando-os à sociedade brasileira. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais, palestras e saraus.

Temática
Audiovisual, criança e adolescente, 

cultura de paz, cultura digital, arte e 
tecnologia, cultura e gênero, culturas 
populares e tradicionais, dança, 
juventude, memória, mulheres, música, 
rádios comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, grupos artísticos, jovens e 
mulheres (2000 diretos).

Produtos e Serviços
Palestras, CD, DVD e espetáculo.

R. Cel. Morais, 377
CEP 03029-000 

Tel.: (11) 2694-5428 
E-mail: spm.cami@terra.com.br 

Site: www.cami-spm.org 

SÃO PAULO

CULTURA PELA PAZ

CENTRO DE APOIO AO MIGRANTE
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Raso da Catarina.

Projeto do Ponto
Projeto de inclusão sociocultural 

da Associação Raso da Catarina em 
parceria com o escritório modelo da 
PUC-SP e a Associação dos Moradores 
da Comunidade do Moinho, onde 
desde julho de 2008 se desenvolvem 
atividades principalmente de 
oficinas, como: reciclagem, culinária, 
malabarismo, capoeira, teatro, hip hop 
e iniciação à informática. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

palestras e sarau.

Temática
Capoeira, circo, culturas populares 

e tradicionais, dança, hip hop, 
metareciclagem e teatro.

Público
Adolescentes, comunidade e 

crianças (100 diretos; 450 indiretos).

R. Doutor Elias Chaves, 20
CEP 01205-010 

Tel.: (11) 3537-9331 
E-mail: contato@rasodacatarina.com.br 

Site: www.rasodacatarina.com.br 
Twitter: @rasodacatarina

Facebook: Associação Raso da Catarina 

Instituição Proponente
Associação Planeta Porto Alegre.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo debater conceitos, 

ética, técnicas e tecnologias da 
comunicação compartilhada e estimular 
sua prática, voltando-a para a produção 
de um jornalismo contra-hegemônico 
de profundidade e não-panfletário.

Atividades
Cursos/oficinas, palestras e 

produção e experimentação jornalística.

Temática
Cultura de paz, cultura digital, arte 

e tecnologia, cultura e meio ambiente, 
literatura, memória, patrimônio 
imaterial e rádios comunitárias.

Público
Adultos, comunidade, 

comunicadores, estudantes, jovens  
e jornalistas. 

Produtos e Serviços
Produção de informações, criação 

e alimentação de sites, blogs e redes 
sociais.

R. Augusta, 1239, Sala 11, 
CEP 01305-100 

Tel.: (11) 3449-3747 
E-mail: antonio@outraspalavras.net 
Site: www.rede.outraspalavras.net/

pontodecultura 
www.outraspalavras.net 

Twitter: @outraspalavrass
Facebook: Outras Palavras 

SÃO PAULO

A VIDA É O MOINHO

ESCOLA LIVRE DE COMUNICAÇÃO COMPARTILHADA
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133Instituição Proponente
Commune.

Projeto do Ponto
Promove a formação de jovens nas 

áreas das artes cênicas, propiciando a 
descoberta e a inserção no mercado de 
trabalho na área cultural.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Criança e adolescente, confecção 

de máscaras de Commedia dell’Arte, 
cultura e gênero, gestão, juventude  
e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades  
locais urbanas, grupos artísticos, 
jovens, pessoas com deficiência  
e terceira idade (40 diretos; 300 
indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos. 

R. da Consolação 1218
CEP 01302-001 

Tel.: (11) 3476-0792 
E-mail: teatrocommune@commune.com.br 

Site: www.commune.com.br 
Facebook: Teatro Commune

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Comunidade Nova Civilização.

Projeto do Ponto
Potencializar os ativos culturais da 

comunidade por meio de um conjunto 
de oficinas e encontros de coletivos 
culturais, privilegiando as apresentações 
em espaços ociosos do bairro.

Atividades:
Cineclube, cursos/oficinas, saraus, 

espetáculos, exposições e palestras.

Temática
Audiovisual, cineclube, contação de 

história, criança e adolescente, cultura 
de paz, cultura digital, arte e tecnologia, 
culturas populares e tradicionais, dança, 
hip hop, juventude, literatura, música, 
rádios comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, grupos artísticos, 
jovens e pessoas com deficiência (285 
diretos; 800 indiretos).

Produtos e Serviços
Produção e organização de eventos 

e divulgação via web.

R. Manoel da Maia, 129,CEP 04822-120 
Tel.: (11) 5662-8793 

E-mail: pontodecultura@comunidadecidada.
org.br 

Site: www.comunidadecidada.org.br 
Blog: www.pontodacomunidade.blogspot.com 

Twitter: @dacomunidade 
Facebook: Comunidade Cidadã

Orkut: Comunidade Cidadã

TEATRO CIDADÃO

DA COMUNIDADE
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134 Instituição Proponente
Colmeia – Instituição a Serviço da 

Juventude.

Projeto do Ponto
Por meio da linguagem artística 

do teatro com informações de cunho 
histórico, os participantes contam 
a história da cidade e de alguns 
patrimônios àquele indivíduo que 
passa mas não vê, que anda mas  
não observa, não sente e não percebe 
a riqueza da nossa cidade.  
Realiza apresentações na região 
central da cidade. 

Atividades
Oficinas (artes plásticas  

e street dance), espetáculos,  
exposições e palestras.

Temática
Contação de história, criança  

e adolescente, juventude, patrimônio 
imaterial, preservação de história  
local e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas e jovens (35 diretos; 1000 
indiretos).

R. Marina Cintra, 97 
CEP 01446-060 

Tel.: (11) 3881-1545 
E-mail: colmeia@colmeia.org.br 

Site: www.colmeia.org.br

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Centro de Convivência É de Lei.

Projeto do Ponto
Promove o uso de ferramentas  

de vídeo e fotografia para inclusão 
social e redução de danos.

Atividades
Cursos/oficinas e exposições.

Temática
Audiovisual e cultura e saúde.

Público
Adultos e pessoas em situação  

de rua (15 diretos; 20 indiretos).

R. Vinte e Quatro de Maio, 116
sala 36, 2º andar 

CEP 01041-000 
Tel.: (11) 3331- 6330 

E-mail: pontodeculturaedelei@gmail.com 

CONTADORES DE HISTÓRIA DO PATRIMÔNIO PAULISTANO

DE RUA, NA RUA, PRA RUA
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Cactus Instituto de Educação  

e Cultura.

Projeto do Ponto
Trabalho de formação, pesquisa  

em educação pela arte, com 
valorização da cultura da infância. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

palestras, Pontinho e Ponto de leitura.

Temática
Contação de história, criança e 

adolescente, cultura digital, arte e 
tecnologia, cultura e matriz africana, 
culturas populares e tradicionais, dança, 
formação de professores, literatura e 
música.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

comunidade, crianças e educadores 
(200 diretos; 800 indiretos). 

Rua Cajaíba, 1099
CEP 05025-001

Tel.: (11) 2614-5835
E-mail: pia_projeto@yahoo.com.br

Instituição Proponente
Paidéia Associação Cultural.

Projeto do Ponto
Desenvolve atividades de criação 

e montagem de espetáculos teatrais 
dirigidas ao público infanto-juvenil, 
por meio da valorização da cultura 
e da integração social de níveis 
socioeconômicos distintos, com  
o objetivo de formar, criar e promover 
o crescimento individual e coletivo,  
por meio do fazer teatral. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Cineclube, contação de história, 

criança e adolescente, cultura de paz, 
juventude, música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, artistas locais, crianças, 
família, jovens e professores (300 
diretos; 900 indiretos). 

R. Darwin, 153
CEP 04741-010

Tel.: (11) 5522-1283
E-mail: ciapaideia@paideiabrasil.com.br

Site: www.paideiabrasil.com.br
Twitter: @ciapaideia

Facebook: Cia Paidéia de Teatro 

SÃO PAULO

PIÁ

PAIDÉIA CIDADÃ
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136 Instituição Proponente
Centro de Assistência Social Nossa 

Senhora da Piedade.

Projeto do Ponto
Resgata a identidade da cultura 

hip hop presente no cotidiano dos 
adolescentes e jovens. 

Atividades
Cursos/oficinas, festivais e palestras.

Temática
Hip hop e juventude.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas e 
jovens (130 diretos; 60 indiretos). 

Produtos e Serviços
CDs e espetáculos.

Estrada da Cachoeira 801, rua 42 
CEP 02365-000 

Tel.: (11) 2992-2736 
E-mail: pedagogico@caspiedade.org.br 

Site: www.caspiedade.org.br 

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Ass. Comunitária Girassol – ACG.

Projeto do Ponto
Formar jovens e adultos capazes  

de conhecer, reconhecer e promover  
a identidade do bairro em que moram, 
potencializando a capacidade artística  
a partir de um instrumental 
referenciado em novas tecnologias, 
estimulando sua autonomia digital  
e tornando-os produtores de áudio  
e vídeos que reflitam a sua realidade.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e palestras.

Temática
Cineclube, criança e adolescente, 

cultura de paz, cultura digital, arte 

e tecnologia, cultura e gênero, 
cultura e saúde, culturas populares e 
tradicionais, dança, economia solidária 
e criativa, hip hop, juventude, literatura, 
metareciclagem, mulheres, música, 
preservação de história local, rádios 
comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças, família, grupos 
artísticos, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (60 
diretos; 60 indiretos).

Av. Oratório, 5737, Sala 11, CEP 03221-300 
Tel.: (11) 2143-4048 

E-mail: girasolacg@gmail.com 
 Blog: www.girassolacg.blogspot.com 

Orkut: Ass. Comunitaria Girassol

LAÇÃO HIP HOP

NAS ONDAS DO DIGITAL
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137Instituição Proponente
Ilú Obá de Min Educação, Cultura e 

Arte Negra.

Projeto do Ponto
Busca a inserção e empoderamento 

da mulher através da arte e 
manutenção e apropriação das culturas 
de matriz africana.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Cultura e matriz africana, mulheres 

e patrimônio imaterial

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, comunidades locais 

urbanas, crianças, grupos artísticos, 
jovens, mulheres e terceira idade (300 
diretos; 8000 indiretos).

Produtos e Serviços
CDs, material paradidático e 

espetáculos.

Al. Eduardo Prado, 342 
CEP 01218-012 

Tel.: (11) 3222-5566 
E-mail: iluobademin@yahoo.com.br 

Site: www.iluobademin.com.br 
Twitter: @Iluoba

Facebook: Ilú Obá de Min
Orkut: Ilú Obá de Min

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Instituto Pombas Urbanas.

Projeto do Ponto
Fomenta a cultura e a arte do 

bairro Cidade Tiradentes integrando 
a comunidade ao espaço do Ponto 
de Cultura por meio da biblioteca 
comunitária Milton José Assumpção, 
com a formação do coletivo musical, 
pesquisa, criação e divulgação de 
conteúdos sobre o bairro, realização 
de programações culturais, eventos 
comunitários e oficinas gratuitas.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

eventos comunitários, festivais e saraus.

Temática
Circo, criança e adolescente, 

culturas populares e tradicionais  
e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, crianças, 

família e jovens (3371 diretos; 17000 
indiretos).

Av. dos Metalúrgicos, 2100 
CEP 08471-000 

Tel.: (11) 2285-5699 
E-mail: pombas.urbanas@terra.com.br 

Site: www.pombasurbanas.org.br 
Blog: www.pombasurbanas.org.br/blog 

Twitter: @pombasurbanas
Facebook: Instituto Pombas Urbanas

Orkut: Instituto Pombas Urbanas 

ILÚ ÒNÀ – CAMINHOS DO TAMBOR

POMBAS URBANAS
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138 Instituição Proponente
UNAS Heliópolis.

Projeto do Ponto
Promove a diversidade cultural 

da comunidade de Heliópolis através 
de oficinas por todo o território da 
comunidade.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e 

festivais.

Temática
Capoeira, criança e adolescente, 

cultura de paz, cultura LGBTT e rádios 
comunitárias.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 

adultos, alunos de escolas públicas, 
comunidade, comunidades locais 
urbanas, crianças, LGBTT, jovens, 
mulheres e pessoas com deficiência.

R. da Mina, 380 
CEP 04235-460

Tel.: (11) 2272-0140
E-mail: unass@uol.com.br

Site: www.unas.org.br

SÃO PAULO SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Aliança Libertária  

Meio Ambiente.

Projeto do Ponto
Trabalha com arte-educação, cultura 

e meio ambiente integrando artistas e 
comunidade em prol de uma melhor 
qualidade de vida.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, festivais, 
mutirão, palestras e sarau.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cineclube, 

cultura e meio ambiente, música e 
teatro.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
crianças, grupos artísticos e jovens (300 
diretos; 100 indiretos). 

 
Av. Prof. João Batista Conti, 1271 Salas E e F

CEP 08255-210
Tel.: (11) 2056-0253 

E-mail: coletivo@almaambiental.org.br 
 Blog: www.almaambiental.blogspot.com 

Facebook: Coletivo Alma 

HELIÓPOLIS E CULTURA EM AÇÃO

COHABITARTE
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Casa dos Meninos.

Projeto do Ponto
Promove a cultura digital.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Criança e adolescente, cultura 

digital, arte e tecnologia e juventude.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade e jovens (80 
diretos; 490 indiretos).

R. Yoshimara Minamoto, 656 
CEP 05847-620 

Tel.: (11) 2387-0706 
E-mail: cmeninos@gmail.com 

Site: www.casadosmeninos.org.br 
Facebook: casa dos meninos

Instituição Proponente
Cia. Maja de Teatro e Dança.

Projeto do Ponto
Capacitação em teatro, dança e 

dublagem; produção de eventos; 
gestão e elaboração de projetos 
culturais; atendimento a grupos de 
artistas no oferecimento do espaço 
físico para ensaios e utilização da 
informática como instrumento de 
trabalho; indicação para o mercado de 
trabalho em oficinas artístico-culturais.

Atividades
Cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Audiovisual, cineclube, contação 

de história, cultura e meio ambiente, 
cultura indígena, dança, gestão, 

inclusão digital, música, oficinas de 
dublagem e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
grupos artísticos, indígenas, mulheres, 
pessoas com deficiência e terceira idade 
(225 diretos; 1825 indiretos). 

Produtos e Serviços
Espetáculos.
 

R. Francesco Solimena, 135, casa 01
CEP 04333-000

Tel.: (11) 5563-5658
E-mail: majaprodartisticas@yahoo.com.br

 www.pontodeculturaciamaja.blogspot.com
www.companhiamajateatro.blogspot.com

Twitter: @MajaEventos

SÃO PAULO

CULTURA DIGITAL NAS PRÁTICAS COLABORATIVAS

CIA MAJA
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Instituto Sala 5.

Projeto do Ponto
Publicação produzida e distribuída 

por jovens do distrito da Brasilândia, 
em processos de formação que 
incluem oficinas voltadas à produção 
editorial. Os participantes desenvolvem 
habilidades técnicas e artísticas 
produzindo uma revista cultural 
voltada para jovens, que trata de temas 
relevantes para esse público de forma 
inteligente, crítica e bem-humorada.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, 

fanzines, feiras, palestras e publicações.

Temática
Artes visuais, cultura de paz, cultura 

digital, arte e tecnologia, cultura e 
gênero, economia solidária e criativa, 
juventude e literatura. 

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças e jovens 
(400 diretos; 1000 indiretos). 

Produtos e Serviços
Revista.

R. Sta. Cruz da Conceição, 70 – Sala 5
CEP 02850-100

Tel.: (11) 3851-6819
E-mail: sala5@sala5.org

Site: www.menisquencia.com.br
www.sala5.org

www.juventudecorresponde.com.br
Twitter: @revistaqa
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Instituição Proponente
Centro de Estudos Apolônio de 

Carvalho.

Projeto do Ponto
É um Ponto de Cultura itinerante, 

que trabalha a formação de jovens 
negros e negras na perspectiva da 
educação popular e do resgate da 
importância da cultura africana na 
formação da sociedade brasileira. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e palestras.

Temática
Artesanato, capoeira, cultura e 

gênero, cultura e matriz africana, 
cultura LGBTT, culturas populares e 

tradicionais, hip hop, juventude  
e teatro.

Público
Afrodescendentes, alunos de 

escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, LGBTT e jovens (800 
diretos; 1600 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanatos e espetáculos.

R. da Abolição, 227 
CEP 01319-010 

Tel.: (11) 3104-6746 
E-mail: realidadebrasileira@terra.com.br

SÃO PAULO

REVISTA MENISQUÊNCIA!

CIRCULADÔ NEGREIRO
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Cultural Kinoforum.

Projeto do Ponto
Oferece oficina de programação 

e exibição audiovisual. O público-
alvo são grupos articulados ou em 
formação que tenham interesse 
em realizar exibições audiovisuais 
gratuitas em suas áreas de atuação. 
São oferecidas aulas de produção, 
pesquisa e programação audiovisual, 
manuseio de equipamentos e 
uma introdução à elaboração de 
projetos, além de apoio para a 
realização de exibições através de 
orientação, contatos, empréstimo de 
equipamentos e transporte, divulgação 
e de uma verba para produção. 

Atividades
Cursos/oficinas e exibições  

de filmes.

Temática
Audiovisual.

Público
Comunidades locais urbanas e 

jovens (20 diretos; 400 indiretos). 

R. Simão Álvares, 784, casa 02 
CEP 05417-020 

Tel.: (11) 3034-5538 
E-mail: pontodecultura@kinoforum.org 

Site: www.kinoforum.org 
www.pontodecultura.kinoforum.org

Instituição Proponente
Associação Cultural da Comunidade 

do Morro do Querosene.

Projeto do Ponto
Promover encontros e oficinas 

onde estão congregadas o berimbau 
a outras artes, como a capoeira, a 
dança e o canto, e outros instrumentos 
percussivos como o atabaque, o 
pandeiro, o agogô, o tambor falante. 
Contribui com a educação musical 
e acrescenta novas concepções ao 
universo da capoeira. 

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

intercâmbios, palestras e pesquisas.

Temática
Capoeira, cultura de paz, cultura e 

matriz africana, meio ambiente, culturas 
populares e tradicionais, dança (samba 
de roda), hip hop, música, patrimônio 
imaterial, preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, afrodescendentes, 
artistas locais, comunidades locais 
urbanas, crianças, jovens e pessoas 
em situação de rua (20 diretos; 600 
indiretos).

Produtos e Serviços
Espetáculos. 

R. Cap. Paulo Carrilho, 41, CEP 05580-020
Tel.: (11) 3726-8406

E-mail: genteboaprod@gmail.com
Site: www.dinhonascimento.com.br/

orquestradeberimbaus

SÃO PAULO

AUDIOVISUAL KINOFORUM

ORQUESTRA DE BERIMBAUS DO MORRO DO QUEROSENE
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
Associação Estadual de Cooperação 

Agrícola – AESCA SP.

Projeto do Ponto
Desenvolve oficinas e trabalha 

a cultura digital registrando e 
sistematizando experiências de 
cirandas infantis com crianças de áreas 
rurais.

Atividades
Cursos/oficinas e palestras.

Temática
Audiovisual, cultura digital e criança 

e adolescente. 

Público
Assentamentos de reforma agrária, 

comunidades locais rurais e crianças. 

Al. Olga, 399
CEP 01155-040

Tel.: (11) 3663-1064
E-mail: aesacasp@gmail.com

Instituição Proponente
Samosi – Sociedade Amigos dos 

Moradores de Vila Santa Inês.

Projeto do Ponto
Trabalha diretamente com diversas 

tecnologias e temas: TV, vídeo, cinema, 
internet, fotografia, artes plásticas, 
meio ambiente, teatro, esportes, entre 
outros. A equipe realiza ações diretas 
nos locais nos quais está inserida, 
realizando oficinas e exposições 
fotográficas, produzindo, finalizando e 
exibindo vídeos e promovendo eventos 
que dialoguem com a comunidade.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

exposições, festivais, jornal e palestras.

Temática
 Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, cineclube, cultura digital, 
arte e tecnologia, juventude, literatura, 
memória e preservação de história local.

Público
 Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, crianças  
e jovens (80 diretos; 1000 indiretos). 

Rua Arraial de Catas Altas, 222A
CEP 03812-000

Tel.: (11) 2546-5265
E-mail: samosi2@superig.com.br, contato@

mundoemfoco.org
Site: www.mundoemfoco.org

Twitter: @mundoemfoco
Facebook: Mundo em Foco

Orkut: Mundo em Foco

SÃO PAULO

CIRANDAS INFANTIS PAULISTAS

MUNDO EM FOCO
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SÃO PAULO

Instituição Proponente
CEPODH Dom Paulo Evaristo Arns.

Projeto do ponto
Consolidar pólos de 

desenvolvimento cultural e educacional 
na macro-região de Anhanguera, 
e assim implantar projetos e 
ações socioculturais, educacionais, 
econômicas e ambientais, de modo 
integrado e sistêmico, na perspectiva 
de empreender um processo de 
reparação ao acesso a bens culturais, 
promover a convivência com a 
diversidade cultural local, revitalizar e 
resignificar o uso das praças públicas, 
além de incentivar a criação de 
novos espaços capazes de abrigar 
intervenções culturais. 

Atividades
Cursos/oficinas, festivais.

Temática
Artes visuais, circo, dança, música, 

teatro.

Público
Adultos, jovens (450 diretos; 1500 

indiretos). 

Rua João Amando Coutinho, 1005 loja 5 - 
Cohab Taipas

CEP: 02815-000
Tel.: (11) 3915-7539

E-mail: pontodeculturaquilombaque@gmail.com
quilombaque@gmail.com

Instituição Proponente
Associação Cultural Comunitária 

Educacional São Roquense.

Projeto do Ponto
Objetiva o resgate histórico-

cultural de São Roque, contado por 
meio de programas de rádio ao vivo, 
que abordam elementos da história 
e cultura local com a participação de 
educadores, alunos e da comunidade. 
Há interface com as escolas e o 
programa “Nossa Terra Nossa Gente a 
Rádio Vai Escola”. É apresentado todo 
mês em uma escola do município. 

Atividades
Palestras e programa de rádio. 

Temática
Audiovisual, contação de história, 

cultura e gênero, culturas populares 
e tradicionais, literatura, memória, 
patrimônio material, preservação de 
história local e rádios comunitárias.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, LGBTT, grupos 
artísticos, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (120 
diretos; 160 indiretos).

Av. São Paulo, 251, CEP 18135-125
Tel.: (11) 4712-9348

E-mail: radiocolunafm@hotmail.com
Site: www.pontodeculturanossaterra.com.br

www.radiocolunafm.com.br

SÃO ROQUE

CENTRO CULTURAL QUILOMBAQUE

NOSSA TERRA, NOSSA GENTE – A RÁDIO VAI À ESCOLA
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SÃO SEBASTIÃO

Instituição Proponente
Centro Cultural São Sebastião  

Tem Alma.

Projeto do Ponto
Trabalhar a cultura caiçara para um 

espetáculo, tipo revista.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Culturas populares e tradicionais, 

dança, música (canto/coral/percussão), 
artesanato (entalhe em caxeta/indígena 
guarani), cerâmica, empapelamento 
em máscaras e teatro.

Público 
Adolescentes, adultos, caiçaras, 

crianças, indígenas, jovens, mulheres e 

pessoas com deficiência (150 diretos; 
300 indiretos).

Rua Expedicionários Brasileiros, 219
CEP 11600-000

Tel.: (12) 3892 4186
E-mail: povosdomar@povosdomar.com.br

Site: www.povosdomar.com.br

Instituição Proponente
Círculo de Amigos do Menor 

Patrulheiro do Jardim Rio Branco. 

Projeto do Ponto
Procura utilizar a música como 

elemento de transformação social.

Atividades
Espetáculos e festivais.

Temática
Música. 

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
alunos de escolas públicas, 
comunidade, comunidades locais 
rurais, comunidades locais urbanas e 
crianças (120 diretos). 

R. 24, 376
CEP 11347-100

Tel.: (13) 3566-1738
E-mail: camprb@globomail.com

SÃO VICENTE

CULTURA VIVA NA ARTE DOS POVOS DO MAR

ORQUESTRA DE CORDAS
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SERRA NEGRA

Instituição Proponente
ONG Trilhas da Serra – Educação, 

Cultura e Cidadania.

Projeto do Ponto
Trabalha as artes – teatro de 

animação, contação de histórias, 
música, artes visuais, cultura digital – 
por meio da reutilização de sucatas 
em um treinamento com alunos  
de escolas públicas e em oficinas  
de arte-educação, assim como  
sua consequente divulgação em 
espaços públicos.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, palestras  
e saraus. 

Temática
Contação de história, criança e 

adolescente, cultura e meio ambiente, 
culturas populares e tradicionais, hip 
hop, literatura, memória e teatro.

Público
Comunidades locais rurais e 

comunidades locais urbanas (100 
diretos; 200 indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos e artesanato com 

sucata.

Av. João Gerosa, 1045, CEP 13930-000
Tel.: (19) 3892-2054

E-mail: ongtrilhasdaserra@gmail.com
Site: www.trilhasdaserra.org.br

Blog: www.ongtrilhasdaserra.wordpress.com
Twitter: @TrilhasdaSerra

SERRANA

Instituição Proponente
Associação Olhos D´Água – OSCIP.

Projeto do Ponto
Teatro em transversalidade com 

outras artes, a partir de uma visão 
holística do homem, integrando 
artes, ciências e filosofias, objetivando 
resultados terapêutico-transformadores. 
Busca formar artistas fomentando sua 
autonomia e protagonismo, e formar 
público para as diversas artes.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos e palestras.

Temática
Cultura digital, arte e tecnologia, 

cultura e meio ambiente, cultura e 
saúde, gestão, música e teatro.

Público 
Adultos, alunos de escolas públicas, 

artistas locais, crianças, grupos artísticos 
e jovens (6 diretos; 500 indiretos). 

Produtos e Serviços
Orientação artístico-profissional 

para responsabilidade ecológico-social 
das obras criadas, desenvolvimento de 
visão empreendedora, administrativa e 
de marketing do artista, para permitir 
sua sustentabilidade no meio e torná-lo 
multiplicador da tecnologia.

R. Severino Jose do Valle 546 (frente)
CEP 14150-000

Tel.: (16) 3987-5785
E-mail: lucrototal@hotmail.com
Blog: http://cequisabi.zip.net/

Facebook: Cequisabi Ponto de Cultura

TRILHAS DE CULTURA E MEIO AMBIENTE

CEQUISABI
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SERTÃOZINHO

Instituição Proponente
Associação Arte Oficio Sertãozinho.

Projeto do Ponto
Parceria com atores de grupos 

de teatro e artistas com habilidades 
circenses da cidade de Sertãozinho, 
a fim de que estes transmitam 
conhecimentos nas áreas em que 
atuam e contribuam na montagem, 
produção e apresentação de 
espetáculos em Sertãozinho e cidades 
vizinhas. 

Atividades
Espetáculos e palestras.

Temática
Circo e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, artistas locais, 

crianças e pessoas com deficiência (80 
diretos; 300 indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos de teatro.

R. Cesar Tuffi, 201
CEP 14177-516

Tel.: (16) 9102-1514
E-mail: pontodeculturapravoar@gmail.com

Instituição Proponente 
Fundação Cultural de Serrana.

Projeto do Ponto
Tem por finalidade desenvolver 

o potencial artístico, a sociabilidade, 
a disciplina, concentração, a cultura 
das crianças, jovens e adultos por 
intermédio da música e da arte. 

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Criança e adolescente, cultura e 

gênero e música.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 

comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, família, jovens, mulheres e 
terceira idade (27 diretos). 

R. Barão do Rio Branco, 339
CEP 14150-000

E-mail: fundacaoserrana@bol.com.br
Facebook: Fundação Cultural de Serrana

SERRANA

PRA VOAR

VENHA VER A BANDA PASSAR
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147Instituição Proponente
Instituto Cultura & Arte – ICA.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo formar músicos 

e tornar a cultura musical acessível à 
população da região do Circuito das 
Águas Paulista.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, feiras, 

festivais, palestras e saraus. 

Temática
Música (orquestra de câmara, big 

band, camerata de violão, grupo de 
canto coral, combo de música popular 
e grupo de percussão).

Público
Adolescentes, adultos, comunidades 

locais rurais, comunidades locais 
urbanas, crianças, grupos artísticos 
e terceira idade (180 diretos; 400 
indiretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos, camisetas e canecas.

R. XV de Novembro, 222
CEP 13960-000

Tel.: (19) 3855-2880
E-mail: pontodecultura_ica@hotmail.com

Blog: www.conservatoriosocorro.blogspot.com
Facebook: Conservatorio Socorro 

SOCORRO SOROCABA

Instituição Proponente
 Fundação de Desenvolvimento 

Cultural de Sorocaba.

Projeto do Ponto
Oferece curso de instrumentos 

musicais a jovens a partir de 12 anos da 
comunidade sorocabana, identificados 
com qualificação para desenvolver o 
aprendizado do instrumento (violino, 
viola de arco, violoncelo, contrabaixo, 
violão, saxofone, flauta e clarinete).

Atividades
Espetáculos.

Temática 
Música.

Público
Adolescentes, adultos e comunidade 

(23 diretos; 2203 indiretos).

R. Brigadeiro Tobias, 73
CEP 18010-070

Tel.: (15) 3233-2220
E-mail: fundec.pcult@terra.com.br
Site: www.fundecsorocaba.com.br

CONSERVATÓRIO MUSICAL

FORMAÇÃO INSTRUMENTAL PARA NOVOS TALENTOS
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148 Instituição Proponente
Grupo de Apoio NISFRAM.

Projeto do Ponto
Tem sete eixos estruturantes: 

cultura e inclusão; leitura e cinema; 
arte de animação; memória; cultura e 
cidadania; empreendedorismo cultural 
e cultura digital. Cada eixo tem por 
base uma ou mais frentes e eixos e 
frentes se interligam e interagem.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas  

e palestras.

Temática
Audiovisual, cineclube, criança  

e adolescente, cultura de paz, cultura 
digital, arte e tecnologia, cultura  
e meio ambiente.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, comunidades locais 
urbanas, crianças, família, jovens, 
mulheres e pessoas com deficiência 
(150 diretos; 500 indiretos).

R. Palmiro Novi, 297
CEP 13181-101

Tel.: (19) 3832-1748
E-mail: grupodeapoionisfram@uol.com.br

Site: www.nisfram.org.br
Twitter: @nisfram

Facebook: Grupo De Apoio Nisfram 

SUMARÉ SUZANO

Instituição Proponente
Associação Paulista de Artes 

Cênicas.

Projeto do Ponto
Circulação de espetáculos teatrais 

populares pela região do Jd. Casa 
Branca e adjacências. 

Atividades
Espetáculos, festivais e palestras.

Temática
Teatro.

Público 
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, artistas locais, crianças, grupos 
artísticos e jovens. 

Produtos e Serviços
Espetáculos teatrais.

Rua Izabel Castanheda Mayer, 109 
CEP 08663-360

Tel.: (11) 9926-7998
E-mail: apac.sp@gmail.com

COMUNIDADE CURA

TRUPE VOLANTE
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149Instituição Proponente
CEPPS – Centro de Estudos 

e Pesquisas em Políticas Sociais e 
Qualidade de Vida.

Projeto do Ponto
Trabalha com a formação de 

núcleos de cineclube para debater  
as questões socioambientais presentes 
no cotidiano de Suzano.

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas  

e exposições.

Temática
Artes visuais, audiovisual, 

cineclube, comidas tradicionais, cultura 
digital, arte e tecnologia, cultura e 
meio ambiente, gestão, juventude, 
literatura, memória, metareciclagem, 

música, patrimônio imaterial e 
preservação de história local.

 
Público

Adolescentes, adultos, alunos 
de escolas públicas, artistas 
locais, comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
EJA, jovens e terceira idade (1537 
diretos; 2160 indiretos).

Produtos e Serviços 
Vídeos e vinhetas, revistas e festas.

R. General Francisco Glicério, 999
CEP 08674-003

Tel.: (11) 4748-3987
E-mail: jecatatu@cepps.org.br

Site: www.cepps.org.br/projeto/ponto-de-
cultura-jeca-tatu-dialogos-socioambientais-da-

cultura-tradicional

SUZANO TABOÃO DA SERRA

Instituição Proponente
Associação Músicos do Futuro

Projeto do Ponto
Educação musical para crianças 

e jovens de 06 a 20 anos com 
vulnerabilidade social.

Atividades
Cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Criança e adolescente e música 

(banda marcial, banda sinfônica, 
camerata de cordas e coral).

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças  
e jovens (110 diretos; 200 indiretos). 

Produtos e Serviços
Concertos.

R. Nair Marques de Souza, 129
CEP 06763-280

Tel.: (11) 4787-8277
E-mail: musicosdofuturo@terra.com.br

Site: www.musicosdofuturo.org.br

JECA TATU: DIÁLOGOS SOCIOAMBIENTAIS

MÚSICOS DO FUTURO
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150 Instituição Proponente
APM da E.E. Antonio Soares.

Projeto do Ponto
Busca fomentar a cultura 

cinematográfica em todas as suas 
vertentes, principalmente no registro 
audiovisual.

Atividades
Cineclube e cursos/oficinas.

Temática
Audiovisual, cineclube, cultura 

digital, arte e tecnologia, culturas 
populares e tradicionais, patrimônio 
imaterial e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 
comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, jovens e mulheres (120 diretos; 
500 indiretos).

R. Dois, 90
CEP 15170-000

Tel.: (17) 3272-2915
E-mail: pctancineclube@yahoo.com.br

Orkut: Cine Clube Tanabi 

TANABI TANABI

Instituição Proponente
Centro Espírita Joana D’Arc

Projeto do Ponto
Preserva e fomenta a identidade 

cultural das representações 
tradicionais do município: folia de 
reis, catira, cavalgada, hip-hop e 
capoeira. Promove o envolvimento da 
comunidade em geral, estimulando 
a participação e o interesse por estas 
tradições historicamente estabelecidas.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, feiras 

e saraus. 

Temática 
Artesanato, capoeira, comidas 

tradicionais, contação de história, 
culturas populares e tradicionais, dança, 

economia solidária e criativa, fanfarra, 
hip hop, memória, música, patrimônio 
imaterial e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais urbanas, família, 
grupos artísticos, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (520 
diretos; 18800 indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanato e espetáculo

R. José Siriane, 48, CEP 15170-000
Tel.: (17) 3272-3682

 E-mail: ce.joanadarc@bol.com.br
Site: www.usejrp.org

CINE CLUBE DA APM

RAÍZES CULTURAIS
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151Instituição Proponente
Associação de Pais e Mestres ETAM 

“Santa Cecília”.

Projeto do Ponto
Propõe um estudo e interpretação 

sobre a qualidade plástica da obra do 
artista Cândido Portinari, através da 
realização de oficinas de artes visuais 
musicais e corporais, com o objetivo 
da montagem e apresentação de 
espetáculo de dança.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

festivais, palestras e saraus.

Temática
Artes visuais, criança e adolescente, 

dança contemporânea e música.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
rurais, comunidades locais urbanas, 
crianças, família, grupos artísticos, 
jovens, mulheres, pessoas com 
deficiência e terceira idade (50 diretos; 
840 indiretos). 

R. Rui Barbosa, 530
CEP 15900-000

Tel.: (16) 3253-5313
E-mail: portidancandoapm.etam@gmail.com

TAQUARITINGA TAQUARITUBA

Instituição Proponente
SACT – Sociedade dos Amigos da 

Cultura de Taquarituba

Projeto do Ponto
O foco principal é a 

profissionalização da Cia de Teatro 
Dionisio’s, valorizando todos os 
segmentos culturais, incluindo curso de 
desenho e dança, por meio de diversas 
oficinas.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

festivais.

Temática
Dança, juventude, música e teatro.

Público
Adolescentes, adultos, alunos de 

escolas públicas, artistas locais e jovens 
(100 diretos; 150 indiretos).

 
Produtos e Serviços 

Espetáculos de dança e de teatro e 
festival escolar de teatro.

R. Ernesto Dognani Sobrinho, 84
CEP 18740-000

Tel.: (14) 3762-1948
E-mail: cultura_taquarituba@yahoo.com.br

Blog: www.pontodeculturadetaquarituba.
blogspot.com

Facebook: Cia. de Teatro Dionísio’s
Orkut: Ponto de Cultura Taquarituba

PORTIDANÇANDO

PROFISSIONALISMO, SÓ SE ADQUIRE COM OPORTUNIDADE
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152 Instituição Proponente
Associação dos Artesãos de Tarumã.

Projeto do Ponto
Foco no artesanato, estimulando 

os artesãos a não abandonarem suas 
atividades, despertando a vontade de 
ensinar seus saberes e fazeres para 
outras pessoas da comunidade.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, feiras, 

festivais e palestras.

Temática 
Artesanato, cultura e matriz 

africana, meio ambiente e saúde, 
culturas populares e tradicionais, 
economia solidária e criativa, 
metareciclagem, patrimônio imaterial e 
material e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, comunidades locais 
rurais, comunidades locais urbanas, 
crianças, egressos do sistema prisional, 
família, LGBTT, grupos artísticos, 
indígenas, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência, pessoas em situação 
de rua e terceira idade (300 diretos; 
10000 indiretos).

Produtos e Serviços 
Artesanato

Av. dos Lírios, 323
CEP 19820-000

Tel.: (18)-3329-1218
E-mail: aat.taruma@gmail.com

TARUMÃ TATUÍ

Instituição Proponente
Associação dos Artistas Plásticos de 

Tatuí e Região.

Projeto do Ponto
Em seu projeto constam grandes 

exposições com palestras e monitorias, 
rodas culturais, excursões para museus 
com palestras preparatórias e visitas 
guiadas.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e 

palestras.

Temática
Artes visuais e patrimônio material.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 

comunidade, crianças, grupos artísticos 
e jovens (20 diretos; 2000 indiretos).

Produtos e Serviços
Pinturas, desenhos e esculturas.

R. Prof. Francisco Pereira de Almeida, 303
CEP 18270-780

Tel.: (15) 3251-6837
E-mail: contato@amartcultural.org.br

Site: www.amartcultural.org.br

AAT ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE TARUMÃ

AMART CULTURAL
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153Instituição Proponente
Associação Artística Cultural 

Oswaldo Goeldi.

Projeto do Ponto
Promove a difusão da Arte Figureira 

de Taubaté para as escolas públicas e 
grupos de adultos matriculados no EJA, 
no intuito de difundir essa tradição e a 
troca de experiências entre os artesãos 
e as crianças e adultos, com enfoque 
na arte educação e nas artes visuais.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, feiras, 

palestras e seminários. 

Temática
Artes visuais, artesanato, culturas 

populares e tradicionais, memória, 
patrimônio imaterial e material e 

preservação de história local.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, alunos de escolas públicas, 
artistas locais, crianças, pessoas com 
deficiência e terceira idade (150 diretos; 
400 indiretos).

Produtos e Serviços 
Peças em argila.

R. Francisco Nunes, 307
CEP 12062-140

Tel.: (12) 9112-5097
E-mail: aac@oswaldogoeldi.com.br

Site: www.figureiros.org.br 
www.oswaldogoeldi.com.br

Facebook: Ponto de Cultura: Projeto 
Modelando Tradições Figureiros de Taubaté

TAUBATÉ TAUBATÉ

Instituição Proponente
Instituto Brasileiro de Apoio à 

Pesquisa e Estudo da Música.

Projeto do Ponto
Realiza atividades como oficinas 

e concertos didáticos com crianças, 
visando o enriquecimento cultural e 
desenvolvendo um repertório folclórico, 
regional, popular e erudito.

Atividades
Capacitação de multiplicadores, 

concertos, cursos/oficinas, espetáculos, 
feiras, festivais, intercâmbios e palestras.

Temática
Criança e adolescente, cultura de 

paz, cultura e meio ambiente, cultura e 
saúde, culturas populares e tradicionais 
e música (coral e orquestra).

Público
Alunos de escolas públicas, 

comunidade, comunidades locais rurais, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família e grupos artísticos (60 diretos; 
600 indiretos). 

Av. Amador Bueno da Veiga 239
CEP 12062-400

Tel.: (12) 9102-9106
E-mail: ponto-de-cultura@hotmail.com

MODELANDO TRADIÇÕES – FIGUREIROS DE TAUBATÉ

VOZES DE TAUBATÉ
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154 Instituição Proponente
Ass. das Entidades Adm. e Usuárias 

do Canal Comunitário de Taubaté.

Projeto do Ponto
Realizar seis documentários em três 

anos, por meio de oficinas de filmagem, 
edição de áudio e vídeo e roteiro, com 
foco na linguagem televisiva.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições e palestras.

Temática
Artes visuais, audiovisual, cultura 

digital, arte e tecnologia, cultura e 
gênero, matriz africana, meio ambiente 
e saúde, cultura indígena, cultura 
LGBTT, culturas populares e tradicionais, 
literatura, memória, música, patrimônio 
imaterial e material, preservação de 

história local e TVs comunitárias. 

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos de 
escolas públicas, artistas locais, caiçaras, 
comunidades locais rurais e urbanas, 
crianças, egressos do sistema prisional, 
família, LGBTT, grupos artísticos, 
indígenas, jovens, mulheres, pessoas 
com deficiência e terceira idade (30 
diretos; 400 indiretos).

Produtos e Serviços 
DVDs, CDs e documentários.

R. Irmã Henriqueta, 136, CEP 12070-190
Tel.: (12) 3624-8656

E-mail: tvcidadetaubate@gmail.com
Site: www.fabricadedocumentarios.com.br

TAUBATÉ TORRINHA

Instituição Proponente
Associação Amigos de Torrinha.

Projeto do Ponto
Fomenta a cultura caipira local por 

meio de ações culturais, educativas e 
sociais trabalhando especificamente nas 
áreas de luthieria de viola, orquestra 
de viola, dança da catira e produções 
multimídia.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, feiras, festivais e palestras.

Temática
Audiovisual, cultura digital, arte 

e tecnologia, culturas populares e 
tradicionais, dança, economia solidária 
e criativa, memória, música, patrimônio 
imaterial e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, artistas locais, 
comunidade, crianças e terceira idade 
(50 diretos; 3000 indiretos).

Produtos e Serviços 
Viola caipira.

R. Nabor Marques, s/n
CEP 17360-000

Tel.: (14) 3656-1317
E-mail: dellacoletta@ig.com.br

Site: www.torrinhacultural.org.br

FÁBRICA DE DOCUMENTÁRIOS

CULTURA CAIPIRA: DA VIOLA AO CATIRA
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155Instituição Proponente
União Espírita Jésus Gonçalves.

Projeto do Ponto
Por meio de oficinas teatrais, 

o projeto propõe tirar crianças 
da ociosidade e do risco social, 
desenvolver espetáculos teatrais, 
passeios socioculturais, oficinas na área 
do audiovisual, cineclube, bem como 
fortalecer os hábitos culturais.

Atividades 
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, festivais e saraus.

Temática
Audiovisual, cineclube, contação 

de história, cultura de paz, culturas 
populares e tradicionais, literatura, 
resgate da cultura popular local e teatro.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças  
e jovens (69 diretos).

Produtos e Serviços 
Espetáculos e produção  

de programas para TVs locais

R. Antonio José Lemos, 45
CEP 17605-360

Tel.: (14) 3441-2281
E-mail: pontodecultura@agapetupa.com.br

Site: www.agapetupa.com.br
Blog: www.teatrogeravida.wordpress.com

Twitter: @PC_TeatrogeraVi
Facebook: Ponto Cultura Tupã

TUPÃ UBATUBA

Instituição proponente
Associação Remanescentes de 

Quilombo do Cambury.

Projeto do Ponto
Reestruturação do espaço 

comunitário localizado na comunidade 
quilombola. Realização de ações 
educativas e profissionalizantes para 
a organização do turismo cultural e 
ambiental. 

Atividades
Cineclube, cursos/oficinas, 

espetáculos, exposições, feiras, festivais 
e palestras.

Temática
Artes visuais, artesanato, audiovisual, 

cineclube, comidas tradicionais, contação 
de história, cultura digital, arte e 

tecnologia, cultura e matriz africana, meio 
ambiente e saúde, culturas populares  
e tradicionais, dança, ecoturismo cultural, 
gestão, memória, patrimônio imaterial  
e material, preservação de história  
local, surf e teatro.

Público
Adolescentes, adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas, 
adultos, afrodescendentes, alunos de 
escolas públicas, caiçaras, comunidade, 
crianças, família, indígenas, mulheres e 
quilombolas (100 diretos; 300 indiretos). 

Produtos e Serviços
 Ecoturismo cultural.

R. Benedito Santos, 50, CEP 11680-970
Tel.: (12) 9743-1492

E-mail: escolinhajambeiro@gmail.com

TEATRO GERA VIDA, VIDA GERA TEATRO

QUILOMBOLA ESCOLINHA JAMBEIRO
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156 Instituição proponente
Associação da Comunidade dos 

Remanescentes de Quilombo da 
Fazenda – ACRQF.

Projeto do Ponto
Tem por objetivo preservar a cultura 

imaterial e material do quilombo 
da fazenda através da formação de 
agentes culturais.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Artesanato, capoeira, criança e 

adolescente, cultura e matriz africana, 
cultura e meio ambiente, culturas 
populares e tradicionais, dança, 
economia solidária e criativa, memória, 
música, patrimônio imaterial e material 
e preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, 

afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, caiçaras, comunidade, 
comunidades locais rurais, crianças  
e quilombolas (50 diretos; 150 
indiretos).

Produtos e Serviços
Artesanatos.

BR 101, Km 12
Estrada da casa da farinha, s/n

CEP 11680-000
Tel.: (12) 9218-4080

E-mail: olharesdedentro@gmail.com
Site: www.quilombodafazenda.org.br

UBATUBA

Instituição proponente
Associação Comunitária Defensora 

e Difusora Sociocultural das Tradições 
de Urupês.

Projeto do Ponto
Propõe manter a tradição da música 

sertaneja de raiz, tocando, cantando 
e divulgando as músicas nos eventos, 
além da confecção de violas e violões 
artesanais e o oferecimento de aulas de 
viola caipira e violão, dança catira, terço 
sertanejo e missa sertaneja.

Atividades
Cursos/oficinas e espetáculos.

Temática
Artesanato (lutheria), confecção 

de viola e violões, culturas populares 
(música sertaneja de raiz, terços 

sertanejos e missa sertaneja)  
e dança (catira). 

Público
Adolescentes, adultos,  

comunidade, crianças, jovens,  
mulheres e terceira idade (50 diretos).

R. Osvaldo Ramalho, 1084
Jardim dos Lagos II

CEP 15850-000
Tel.: (17) 3552-3460

E-mail: fmavozdeurupes@ondanet.com.br
orquestradeviola_mundonovo@hotmail.com

URUPÊS

OLHARES DE DENTRO

VIOLA CANTANDO HISTÓRIA
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VALINHOS

Instituição proponente
Sociedade Amigos do Rio Acima 

(S.A.R.A).

Projeto do Ponto
Trabalha pelo resgate da cultura 

popular.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos, 

exposições, festivais e palestras.

Temática
Artesanato, comidas tradicionais, 

contação de história, cultura de paz, 
cultura e meio ambiente, culturas 
populares e tradicionais, dança, gestão, 
literatura, memória, música, patrimônio 
material, preservação de história local, 
rádios comunitárias e teatro.

Público
Adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas, adultos, alunos 
de escolas públicas, artistas locais, 
comunidades locais rurais e família.

Produtos e Serviços
Curso de culinária e turismo rural.

R. Prof. Francisco Morato, 15 
CEP 12935-000

Tel.: (011) 4598-2190
E-mail: radiosarafm@gmail.com

Instituição proponente
Casa da Criança e do Adolescente 

de Valinhos.

Projeto do Ponto
Dar acesso às comunidades 

carentes a atividades culturais gratuitas 
e de assistência social.

Atividades
Cursos/oficinas, espetáculos e 

exposições.

Temática
Artes visuais, artesanato, 

audiovisual, capoeira, dança, educação, 
esporte, hip hop, música e teatro.

Público
Abrigados, adolescentes, 

adolescentes cumprindo 

medidas socioeducativas, adultos, 
afrodescendentes, alunos de escolas 
públicas, artistas locais, comunidade, 
comunidades locais urbanas, crianças, 
família, grupos artísticos, jovens, 
mulheres, pessoas com deficiência 
e terceira idade (450 diretos; 1500 
indiretos).

Produtos e Serviços
Fotografias, vídeos, publicidades, 

arte e artesanato.

R. Campos Sales, 2188
CEP 13272-350

Tel.: (19) 3869-5654,
E-mail: projetojanela@yahoo.com.br

Site: www.casadacriancadevalinhos.com.br
Blog: www.projetojanelaaberta.blogspot.com

Facebook: projeto janela aberta
Orkut: ponto de cultura projeto janela aberta

VARGEM

PROJETO JANELA ABERTA

VIVA VARGEM
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VARGEM GRANDE PAULISTA

Instituição proponente
Sociedade Movimento dos Focolari.

Projeto do Ponto
Oferece oficinas de informática, 

dança, música, esporte e literatura.

Atividades
Cursos/oficinas, exposições, 

festivais, palestras e torneios. 

Temática
Criança e adolescente, cultura 

de paz, dança, esporte, informática, 
literatura e música.

Público
Adolescentes, alunos de escolas 

públicas, comunidade, crianças e 
jovens (380 diretos; 800 indiretos).

R. Dilma Cazoto Nascimento, 94
CEP 06730-000

Tel.: (11) 4158-2352
E-mail: projetojm@gmail.com 

projetojm@live.com
Site: www.focolares.org.br

Instituição proponente
Associação Beneficente e 

Promocional Amor Fraternal – Várzea 
Paulista.

Projeto do Ponto
Desenvolve formação artística em 

instrumentos de cordas clássicos.

Atividades
Cursos/oficinas.

Temática
Música e curso de formação 

musical (orquestra de cordas).

Público
Adolescentes e crianças (50 diretos; 

200 indiretos). 

R. José Rabelo Portela, 279
CEP 13220-430

Tel.: (11) 4595-3084
E-mail: arteeternal@hotmail.com

VÁRZEA PAULISTA

DO JARDIM MARGARIDA

ARTE ETERNAL – ORQUESTRA DE CORDAS
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VOTUPORANGA

Instituição proponente
Associação Cultural Zequinha de 

Abreu.

Projeto do Ponto
Fomento à formação cultural por 

meio de oficinas de canto coral, viola 
caipira e dança catira. 

Atividades
Cineclube e cursos/oficinas.

Temática
Criança e adolescente, culturas 

populares e tradicionais, dança, música 
(viola caipira), patrimônio imaterial e 
preservação de história local.

Público
Adolescentes, adultos, alunos 

de escolas públicas, comunidade, 

comunidades locais urbanas, crianças, 
jovens, mulheres e terceira idade (150 
diretos; 300 indiretos).

R. Rio Grande, 1719
e R. Vila Rica, 2943

CEP 15500-003
Tel.: (17) 3422-4451

E-mail: cintia0089@hotmail.com 
cultura@votuporanga.sp.gov.br

Facebook: ponto deco d antonio

DECO D’ANTÔNIO
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