
Oficinas
Culturais de
Mauá

Relatório de Atividades



Apresentação 

Em agosto de 2007 a Associação Tryade foi fundada, com o objetivo de fornecer
sustentabilidade e maior estrutura ao recém criado, projeto GR Mauá, com o
objetivo de atender alunas na modalidade olímpica de Ginástica Rítmica. 

Desde a sua fundação, o relacionamento com a Dança, Música e o Teatro
sempre esteve muito forte, com o objetivo de transpor o esporte, permitindo uma
formação integral de ser humano. Contribuindo para o desenvolvimento como
agente de transformação de sua própria realidade, promovendo sua
transformação pessoal, o empoderamento e espírito coletivo da comunidade.  

A realização do projeto Oficinas Culturais de Mauá, foi uma grande conquista à
Associação Tryade. Vencedora do Chamamento Público 001/2017 da Secretaria
Municipal de Cultura e Juventude de Mauá. O projeto é de extrema importância à
cidade tanto no aspecto social, quanto cultural, onde já passaram mais de 45.000
alunos ao longo de seus 20 anos de realização. 

O principal objetivo do projeto é o de descentralizar e democratizar o acesso à
cultura de qualidade e formativa dentro da cidade de Mauá, promovendo a
cidadania e a propagação da arte que são partes integrantes de um processo de
formação de caráter do cidadão. 

Entre outros, o papel deste projeto realizado pela Associação Tryade e pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude permite o rompimento do ciclo da
exclusão social, principalmente dos jovens, fortalecendo-os como indivíduos.
Estendendo-se à comunidade como espaço de convivência, de busca de
referências, de articulação com outros autores e também com o espaço que o
acolheu. 



Atendimento 
Regular

Ao todo, dentro das Oficinas Culturais foram atendidos de forma
regular no fechamento do projeto, 1.911 alunos moradores da
cidade de Mauá.



Ações e Eventos
Culturais

Ao longo da realização do projeto, foram atingidas 6.219 pessoas
em ações pontuais ou eventos


