




     O moinho traz arte, poesia, música e luz... Arte com 
pincel, que pinta o muro que pinta a cara... A arte com sucata.
Capoeira também é arte.... A poesia insiste em Circular...  Circula 
até de skate. A música faz o acompanhamento, o atendimento até 
o acolhimento.. Com a música se dança, na sala ao lado do grupo de 
chegança... Com a música se joga a capoeira, bola... Vou contar... a 
ludicidade chegou para encantar. Aqui com a horta se planta desejos 
regados e cultivados com infinitas possibilidades. Coloque tudo isso 
dentro de uma panela na culinária, mexe e tempere com muita dedi-
cação e cuidado, afinal de contas, cuidar faz parte do processo. Agora, 
chegou a hora de experimentar, costurar e colher novas histórias...”.

     A mostra cultural de 2022, do Projeto Quixote, é o trabalho 
realizado dentro das oficinas e dos grupos. Contempla a constru-
ção do conhecimento, com que os participantes foram capazes 
de compreender em suas tentativas de ressignificar o conteúdo 
desenvolvido nas atividades. Toda a experiência vivenciada pro-
move o desenvolvimento dos participantes por meio da mediação 
dos educadores e das relações que eles estabelecem com o co-
nhecimento de si mesmo e dos outros, da linguagem e do mun-
do. A Mostra Cultural de 2022 contará com a exposição de fotos   
do fotógrafo residente Jean que registrou o trabalho da oficina 
de Artes com Fantoches. A Mostra Cultural de 2022 tem como 
tema Semana de Arte Moderna Modernismo é um momento úni-
co onde apresentam-se ações transformadoras de desenvolvi-
mento de habilidades e competências e aprendizado de todos.

Zilda Ferré  (coordenadora pedagógica)
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...É o lugar onde qualquer pessoa que chega ao Quixote pre-

cisa passar. É um espaço de acolhida e direcionamento para 

grupos e atendimento. 

Recepção...Recepção...  

PARTE 1 - Sobre o 

 Projeto Quixote



Acolhimento de Crianças...
A arte na vivência, das diversas linguagens, plásti-
ca, musical literária, do brincar como forma de comu-
nicação, representação, interação, abrindo-se possi-
bilidades para a complexidade. Lugar de encontros, de 
brincadeira, desenhos, é um lugar de estar. Ler, construir 
histórias, de pensar em todo mundo e em nós mesmos. 



Acolhimento de Adolescentes...

Esse é o grupo que recepciona os adolescentes em sua che-
gada ao Quixote. É um espaço em que o jovem pode co-
nhecer melhor o projeto e a equipe pode se aproximar para 
entender as demandas e ofertar grupos mais direcionados. 

Ofertar um espaço de troca para fortalecimento dos vín-
culos. Trabalhar a autoestima da família e levantar meios de 
compreender melhor os conflitos que possam surgir, visando 
a criança ou o adolescente. 

Grupo Multifamiliar...



Grupinhos...

Refugiados Urbanos...

É através do encontro que 
criamos novas oportuni-
dades e possibilidades de 
vida. Ofertamos a chance 
de dignidade, respeito e 
cidadania. Garantir o aces-
so à direitos para crianças 
e jovens, dialogar, brin-
car e ouvir seus relatos. 

São vários grupos durante a semana, explorando os sentidos, 
a socialização e as variadas questões que possam surgir, ofere-
cendo um espaço terapêutico. Cada grupo tem suas caracte-



Território Empreendedor... 
É um curso sobre o mundo do trabalho para jovens de 13 até 
17 anos. Aborda questões sobre comunicação, tecnologia e 
empreendedorismo com o objetivo de orientar o jovem pro-
fissionalmente. 

Grupo Libélulas

O grupo Libélulas é um grupo 
para adolescentes que reali-
za atividades multidisciplina-
res e aborda questões sobre 
feminilidade e transição da 
infância para adolescência.  



PARTE 2 - OFICINAS 
      CULTURAIS 

Apamonama

A palavra Apamonama vem da língua tupi que significa: mis-
turar e remexer, portanto trata-se de um grupo de arte 
livre, onde os adolescentes podem escolher seus projetos de 
interesse, seja escolar ou pessoais.



Artesanato

O grupo artesanato tem como objetivo o desenvolvimento 
de técnicas do artesanato por meio de recursos artísticos 
pedagógicos e culturais com enfoque intergeracional.

Banda

Trabalhar o conceito de 
grupo, entendendo que o 
sucesso da execução mu-
sical depende de uma har-
monia entre os instrumen-
tos. Aumentar o repertório 
musical oferecendo uma 
dieta cultural mais rica. 



Capoeira

A oficina de capoeira busca estimular as crianças, adolescen-
tes e adultos e idosos à prática da capoiera como ferramenta 
de aprimoramento fisico, cultural, bem como criar relações, 
fortalecer vínculos e a superação de dificuldades. Sua prá-
tica favorece também a coordenação motora, criatividade, 
força, equilíbrio, agilidade, aumento dos reflexos, disciplina, 
respeito pelo outro e segurança em si mesmo gerando senti-
mento de empatia.



Conversa e Criação

O grupo conversa e criação é um espaço para fortaleci-
mento de vínculos familiares e comunitários, ofertando ati-
vidades pedagógicas e culturais permitindo que os mem-
bros vivenciem a interação entre as diferentes idades.

Culinária

É um espaço de desen-
volvimento, troca de ex-
periência, aprendizado e 
emoções. É um lugar onde 
cozinhar é o meio para es-
quecer, dialogar, trocar 
experiências e vivências. 



Criatividade e Arte

Com materiais recicláveis os participantes criam um univer-
so de possibilidades como jogo, esculturas, painéis, brinque-
dos e muitas outras coisas. Além dos materiais recicláveis, há 
outras linguagens abordadas, sempre visando a criação livre. 

Dança

Oficina de dança urba-
na onde são trabalha-
dos dinâmicas de grupo 
e os diversos elementos 
da dança como coor-
denação motora, rit-
mo, sintonia e equilíbrio. 
Contato com a cultu-
ra Hip Hop e ampliação 
das linguagens. Os gru-
pos acontecem com fai-
xas etárias diferentes. 



Esporte

Aborda a interação com o outro, onde aprendem a respeitar 
limites e regras do jogo, saber lidar com diferenças e dificul-
dades. Trabalha questões motoras, desenvolvem lateralida-
de, controle corporal, noção espacial e outros. É um espaço 
onde aprendem também a olhar para o corpo como manifes-
tação de estado emocional através da postura adotada. 

Grafite

Utiliza a linguagem do gra-
fite, como intervenção no 
espaço urbano. Tem como 
objetivo estimular a criativi-
dade, expandir o repertório 
artístico e cultural e ofere-
cer um espaço para a mani-
festação da individualidade. 



Experimentação Criativa
 
Oficina para crianças e ado-
lescentes dos grupos tera-
pêuticos. Tem como foco a 
arte e demais tipos de expe-
rimentações sensoriais, como 
contato com a culinária. O 
objetivo é desenvolver habili-
dades manuais e fomentar a 
criatividade e a socialização. 
As atividades desenvolvidas 
são sempre decididas em 
conjunto dentro do grupo. 

Violão

Tem por objetivos que os par-
ticipantes aprendam a ter dis-
ciplina e concentração, me-
lhoria na coordenação motora 
além de sensibilidade musical. 
Também ensina sobre os con-
ceitos teóricos sobre música e 
aprendem a executar canções 
neste instrumento tão popular. 



Horta

Este é um espaço que 
plantamos e colhemos 
verduras e outos vegetais 
para nós e as famílias que 
frequentam o Quixote. 
Nele acontecem oficinas, 
atividades e também é es-
paço de uso terapeutico.

O objetivo é estimular a colaboração e criação de novas brin-
cadeiras. Através da proposta de atividades em grupo, os 
participantes aprendem a entender as regras e lidar com 
as emoções. Proporciona um espaço para se desenvolverem. 

Jogos e Brincadeiras



Oficina Lúdica

A oficina Lúdica é um espaço em que se trabalha organiza-
ção com crianças, trabalhos com início, meio e fim, promo-
vendo o trabalhos como de leitura, jogos lúdicos e coorde-
nação motora fina.

Oficinas Culturais

As oficinas culturais bus-
cam dar recursos para os 
jovens reconhecerem seu 
direito ao espaço na ci-
dade de São Paulo e tam-
bém elaborarem dese-
nhos, pinturas e grafite.



Teatro

A oficina de teatro procura explorar a criatividade através 
da expressão corporal, ampliando a capacidade expressiva 
e possibilitando aos participantes descobrir seus potenciais 
e alcançar uma melhor compreensão de si mesmas com 
um reflexo transformador no meio onde vive e tendo como 
resultado final que jovens sejam responsáveis pelo desenvol-
vimento de uma apresentação teatral.

Skate

A oficina de skate para adolescentes busca desenvolver ha-
bilidades esportivas e /ou aprimorar seu conhecimento, pro-
movendo a primeira vivência com a cultura do skate, re-
des de sociabilidade e apropriação dos espaços da cidade.





Patrocínio
 

Realização 

Este projeto é patrocinado pelo Instituto GPA com realização de 

Projeto Quixote e Governo Federal através da Lei de Incentivo à Cultura.


