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Resumo: 
O Oficinas Permanentes de Cultura, em sua primeira edição como programa, atua na comunidade externa
e interna do IFRS Canoas desde 2011. Com atividades que vão além do currículo tradicional da Educação
Profissional, que dialogam com a comunidade do entorno e com diversas representações e movimentos
artístico culturais, possibilita aos cidadãos a vivência com outros contextos sócio culturais e contribui no
desenvolvimento da aprendizagem. Dentre os objetivos estão: (I) implementar espaços para construção do
conhecimento a partir da linguagem artística – música, fotografia, desenho, teatro, entre outros; (II)
valorizar os talentos e estimular a autoestima dos participantes; (III) aproximar a comunidade externa e
interna do campus; (IV) e desenvolver a sensibilidade e a criatividade dos participantes. Para isso, o
projeto promove oficinas no IFRS – Campus Canoas, assim como em escolas da região e, também,
eventos de extensão. Além disso, organiza eventos como as Mostras de Artes e Mostras Culturais, os
quais se caracterizam por oportunizar maior credibilidade e promoção de ações de extensão. O programa
mostra-se eficiente, formando cidadãos competentes com grande abrangência intelectual e,
principalmente, cidadãos curiosos, instigados à busca de novos saberes. Concluindo, é possível considerar
que a partir das realizações do programa Oficinas Permanentes de Cultura agregamos à comunidade
espaços de desenvolvimento de ideias, de integração e de novas experiências e, como resposta, recebemos
sujeitos que saberão exercer sua cidadania com maestria.
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