
Fazem parte do roteiro de visitação os seguintes locais: 

 

1) Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, inaugurado em 2001; 

2) Memorial da antiga cantina Luiz Antunes & Cia; 

3) Busto do Dr. Henrique Ordovás Filho; 

4) Pórtico da antiga Luiz Antunes & Cia; 

5) Prédio próximo, da Casa das Etnias, onde funcionaram o antigo escritório e laboratório da empresa 

e visita a exposição do local que homenageia todas as etnias formadoras da cidade; 

6) A vinagreira e a chaminé, símbolos da antiga cantina; 

7) A Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto; 

8) Galerias de Arte. 

 

Breve descrição das oficinas oferecidas 

 

Oficina 1: Teatro (1h). A oficina tem como objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento das linguagens 

teatrais. Serão postos em prática o tom da voz, as expressões oral, facial e corporal, o movimento, o improviso 

e principalmente a imaginação, tudo isso em um teatro real. 

 

Oficina 2: Gravura (1h30). Breve visita guiada ao Amarp com enfâse nas gravuras. Contextualização sobre 

a linguagem da gravura. Prática com experimentação de diferentes técnicas de gravuras. Pede-se que os 

alunos tragam uma borracha ou pedaço de isopor liso (tampa de vianda ou disco de pizzas congeladas). 

 

Oficina 3: Corporalidade na expressão artística (1h). A partir do movimento corporal constroem-se formas 

em superfícies dispostas pelo chão. Essa oficina tem como objetivo proporcionar uma introdução à 

consciência corporal como instrumento de criação. 

 

Contate-nos para informar qual será o roteiro e a oficina desejados: 

 

1) Visita mediada ao Centro de Cultura e sessão de cinema – em média 3h. 

2) Visita mediada ao Centro de Cultura e Galerias de Arte – em média 2h. 

3) Visita mediada ao Centro de Cultura, Galerias de Arte e oficina – em média 3h. 

4) Visita mediada estendida ao Centro de Cultura (saídas para o pórtico, vinagreira, chaminé, Casa das Etnias 

e Galerias de Arte) – em média 3h. 

 

Telefone de contato: (54) 3901 – 1316. 
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