
Sábado letivo de Desenho – 23/11/2019 

 

 

Horário Público Turno Atividade Sala Convidados 

8h às 16h 

Estudantes de todos os anos 

 

Responsáveis do 6º e 7º anos, 

acompanhados dos 

respectivos estudantes 

1º Turno Exposição de trabalhos 

Hall das salas Branca e Rosa 

 

Sala do Piano 

Pais dos estudantes do 6º e 7º anos 

8h às 9h 
8º ano e 

9º ano 
1º Turno 

Gincana do Tangram: 

Atividade de gincana com 

tangrans produzidos por 

estudantes do 9º ano 

Audiovisual 

 

9h às 10h 
6º ano e 

7º ano 
1º Turno 

Labirinto Geométrico: 

Labirintos produzidos por 

estudantes do 6ºano que estarão 

em exposição e disponíveis para 

interação. 

Sala de Informática 

 

9h às10h Atividade livre 1º Turno Oficina de Origami Sala Branca  

10h às 

11h30 

Atividade para todas as 

séries, mediante inscrição 
1º Turno Roda de Conversa – Eu, desenhista Quadra 

- Aurea Bezerra:  pós-graduada em Design de Moda pelo Senai Cetiqt RJ e graduada em Licenciatura de Artes 

Plásticas pela EBA UFRJ. Possui diversos cursos na área de artes e moda. Começou sua carreira com uma marca 

própria de bolsas e depois como estilista na marca Peepou. Ministra workshop em cursos de moda e 

atualmente é coordenadora de estilo na marca Folic. 

 

-Luah Garcia: nascida no Rio de Janeiro, atualmente trabalha no Copa Studio como animadora das quatro 

temporadas da série de animação ''Irmão do Jorel'' e da série de animação ''Ico Bit Zip''. 

 

- Luisa Babo Francescutti: designer formada em Comunicação Visual Design pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro(UFRJ). Nos últimos anos, especializou-se em Marketing e Produção de Conteúdo. Além disso, já se 

aventurou pelo mundo do empreendedorismo com a criação da marca de decoração Espanta-papão.  

11h30 às 

12h30 ALMOÇO 

12h30 às 

13h30 
8º ano e 9º ano 2º Turno 

Gincana do Tangram: 

Atividade de gincana com 

tangrans produzidos por 

estudantes do 9º ano 

Audiovisual 

 

12h30 às 

13h30 
6º ano e 7º ano 2º Turno 

Labirinto Geométrico: 

Labirintos produzidos por 

estudantes do 6ºano que estarão 

em exposição e disponíveis para 

interação. 

Sala de Informática 

 

13h30 às 

14h30 
Atividade livre 2º Turno Oficina de Origami Sala Branca 

 

14h30 às 

16h 

Atividade para todas as 

séries, mediante inscrição 
2º Turno Roda de Conversa – Eu, desenhista Quadra 

- Lisandra Spata: ex-aluna do Colégio Pedro II, arquiteta e urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRJ. 

 

- Rodrigo Cerbella Mandarino: arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRJ, com formação técnica pelo CEFET-RJ. Trabalha com projetos de arquitetura para imóveis de valor 

histórico e artístico, como a Casa Daros, Museus Castro Maia e o hostel que será construído nas casas do Largo 

do Boticário. Atua em projetos para eventos, tendo sido gerente de projetos do Estádio Olímpico na RIO2016. 

Recentemente, trabalhou no Rock in Rio e no Mundial de Surf RioPro em Saquarema. 

 

- Taís Azevedo: arquiteta e urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Participou de projetos e obras de arquitetura de interiores e coorporativa. 

Trabalhou com eventos, inclusive participou dos Jogos Olímpicos Rio 2016 como arquiteta do Estádio Olímpico; 

atualmente trabalha com Arquitetura Industrial. Atua como responsável da disciplina de Arquitetura para o 

Projeto COMPERJ. 


