
OFICINA:MÚSICALEITURA
ARTEESPORTECIDADANIA



MÚSICA e CLIPE
https://www.youtube.com/watch?v=TJYODRRhk_U



4 4



MÚSICA LEITURa ARTE ESPORTE CIDADANIA 

A inspiração desta oficina é a música “SK8” do Pequeno Cidadão, 
que ensina o conceito “CAI LEVANTA VAI DE NOVO” e o “FAÇA VOCÊ 
MESMO”.

Criamos um sistema de apredizagem que estimula as crianças atra-
vés da música, do esporte, da leitura e das artes plásticas a desenvolve-
rem habilidades artísticas e manuais diversas, de maneira conectada 
com questões da cidade e seu entorno, como por exemplo a qualidade 
dos espaços públicos e a questão dos resíduos (lembrando que toda a 
madeira utilizada nas oficinas vem do reuso).



https://www.youtube.com/watch?v=troxmr28_1M

https://www.youtube.com/watch?v=QhLV3Sl1w-Q

https://www.youtube.com/watch?v=Lv9XuvIEngg

EXEMPLOS DAS OFICINAS 
EXPERIMENTAL SKATE ARTE:

PEQUENO CIDADÃO:

MÚSICA LEITURA ARTE ESPORTE CIDADANIA 

 Cantar na oficina além de ser uma deliciosa diversão, amplia a educação 
musical, aumentando a percepção dos diferentes instrumentos/arranjos, aprimo-
rando a afinação e o ritmo!
QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA! 
 Foi um longo caminho até o skate chegar a ser um  dos es por tes mais pratica-
dos e populares da humanidade. De  um sim   ples lazer, ele se transformou em uma 
modalidade pro fis  si o   nal reconhecida, com uma indústria e um mercado  próprios.
Porém, mais importante que tudo isso é o fato de o ska te ter se tornado tão presen-
te no universo infantil quanto uma bola, uma pipa ou uma bicicleta. Nos dias de 
hoje, é difícil  encontrar uma criança que não tenha arriscado uma manobra algu-
ma vez,  ou que pelo menos não fique curiosa e fascinada com a i deia de deslizar 
livremente sobre uma prancha com rodas.



PROJEÇÃO + LEITURA
O livro “SK8 - Manual do Pequeno Skatista Cidadão” 

(Cia das Letrinhas) é projetado em um telão e durante a 
projeção acontece um bate-papo sobre a história do sk8, a 
filosofia do esporte, as manobras, os termos e as gírias. 

MÚSICA - SHOWTIME
Com o foco na palavra, no ritmo e na afinação, 

desenvolveremos o entendimento da canção SK8 e a ideia 
de cantar e brincar coletivamente num espaço com 
microfones e instrumentos de percussão, acompanhados 
de uma base eletrônica e de guitarra ao vivo.

TEMPO DA OFICINA: 2 horAS

DEMONSTRAÇÃO
Demonstração ao vivo das principais manobras. Momento radical :)

MÃOS à OBRA
Mostraremos como fazer um molde e como cortar um shape reciclado de compensa-

do. Os participante terão que lixar manualmente os shapes para tirar rebarbas e fina-
lizar o acabamento para depois pintar. As técnicas de pintura serão a mão livre e com 
stencils já prontos, a tinta será aplicada com rolinhos de espuma e pincéis de tamanhos 
variados, após secar a tinta, será aplicado uma lixa adesiva tipo mosaico customizada 
sobre os shapes de cada criança.

Cada participante ganhará 
o shape que pintar. 

Para o local será doado o livro 
e o CD com a canção.



MATERIAL QUE LEVAMOS:

- instrumentos de percussão
- vários objetos da cenografia usada no show do Pequeno Cidadão
- shapes reciclados para pintura
- 1 galão de tinta branca (acrílica 3,6l.)
- bisnagas de corante (amarelas, azuis, vermelhas,
verdes, violetas, marrons, pretas)
- rolinhos de espuma
- pincéis tamanhos variados
- lixas de skate
- folhas de lixa 60 para madeira
- máscaras de proteção
- 1 caixa de luvas de silicone (tamanho M)



Arquiteto que sempre trabalhou com arte, 
skate e música. 
Fundou o EXPERIMENTAL SKATE ARTE, 
desenvolvendo atividades artísticas variadas 
para crianças e jovens a partir da prática de 
atividades manuais dentro do universo do 
skate.

Escreveu para a banda Pequeno Cidadão 
o livro “SK8” Manual do Pequeno Skatista 
Cidadão (Companhia das Letrinhas),
e projetou inúmeras pistas de skate, ministrou 
oficinas, já foi skatista profíssional
nos anos 90.

Nasceu em Santos iniciando os estudos de 
música aos 5 anos. Aos 17 entrou para o grupo 
Gang 90 participando do show de lançamento do 
disco  “Essa Tal de Gang 90 & Absurdettes” (1983).
Com a Gang lançou os discos: “Rosas e Tigres” (1985)
 e “Pedra 90” (1987).

Participou de muitos projetos musicais, entre eles do disco 
solo de Edgard Scandurra, AMIGOS INVISÍVEIS (1989).
Em 1995, gravou seu disco solo, “JANELA DOS SONHOS”, 
produzido pelo cultuado iugoslavo Mitar Subotic (Suba).
Seu primeiro contato com música para criança foi a gravação 
com a Gang 90 no PLUNCT PLACT ZOOM, especial infan-
til para TV, com a música “Será que o King Kong é Maca-
ca?”(1983).

Em 2008 cria o projeto PEQUENO CIDADÃO,
junto com Edgard Scandurra , Antonio Pinto e Arnaldo 
Antunes.
Além de compor músicas e letras, faz a direção de arte
de todos os produtos e cenografia do 
Pequeno Cidadão.

BREVE BIOGRAFIA DOS PARTICIPANTES



Vinicius Patrial • Jimmy Leroy

LIVRO

SITE

http://www.pequenocidadaolojinha.com.br/produtos/sk8-manual-do-pequeno-skatista-cidadao-livro

https://www.pequenocidadao.com/


