Centro Cultural “Dr.Edílio Ridolfo”-Teatro Municipal
Finalidade do Serviço:
O Centro Cultural “Dr. Edílio Ridolfo” – Teatro Municipal, considerado Patrimônio
da cidade, foi inaugurado em 1992, onde desde então se apresentaram, diversos
artistas renomados da Cultura Brasileira em espetáculos e peças teatrais. Conta
com 587 lugares, sendo 12 para obesos e mobilidade reduzida e 12 para
cadeirantes, distribuídos em plateia geral, além de sanitários para portadores de
necessidades especiais e um amplo Holl de entrada para recepção dos
espectadores.
Requisitos para Utilização:
Local de Entrada de Solicitação do Pedido:
- Telefone (17)3622-3000
- e-mail: culturaeesportes@jales.sp.gov.br
Local:
- Centro Cultural “ Dr. Edílio Ridolfo” – Teatro Municipal , Rua 08 nº 2270, Centro
Contato:
- Telefone: (17) 3622-3000
culturaeesportes@jales.sp.gov.br

Museu Histórico Municipal de Jales “Armando Pereira da Silva”

Descrição
O Museu Histórico Municipal de Jales “Armando Pereira da Silva” tem como
objetivo promover o estudo e a difusão do acervo, assim como a sua
conservação, proteção, valorização, ampliação e reconhecimento como
patrimônio cultural de Jales, estabelecer política de aquisição e descarte de
acervo a partir de pesquisa e coleta com incentivo a doações, desenvolver uma
ação contínua e integrada com as instituições educacionais e a sociedade,

visando preservar e valorizar o patrimônio histórico e cultural de Jales, reunir,
organizar e expor elementos materiais históricos (objetos, mobiliário,
documentos, livros, fotografias, entre outros) sobre a história de Jales e
incentivar o turismo, fomentando assim a geração de emprego e renda.
O Museu Histórico Municipal de Jales leva o nome do artista Armando Pereira
da Silva, um grande pintor que, mesmo sem ter cursado um curso de arte, tinha
o dom de retratar tudo o que via nas ruas, na natureza, nas pessoas, nos
espaços arquitetônicos e transformar em arte.
Local:
Espaço Cultural “Dr. José Carlos Guisso” - Rua 08, nº 2260, Centro.
Funcionamento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
Contato:
Telefone: (17) 3622-3000
culturaeesportes@jales.sp.gov.br
Secretaria responsável:
Secretaria de Esportes, Cultura e Juventude.
Centro de Educação Musical “ Avenir Fernandes” – Orquestra Sinfônica
de Jales

Finalidade do Serviço:
- Disposta na Lei Municipal nº 4.786, de 17 de maio de 2018, que cria a Escola
Municipal de Música no Centro de Educação Musical “Avenir Fernandes e a
Orquestra Sinfônica de Jales e dá outras providências.
https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzA1MTE=&v=orquestra%20sinfonic
a
Etapas do Processo:

- As inscrições deverão ser realizadas no começo do ano letivo. O curso tem
duração de 4 anos e todo o material será disponibilizado gratuitamente.
Requisitos Necessários:
- Atendimento acima de 06 anos de idade.
Como previsto na Lei, o aluno deverá estar devidamente matriculado em uma
escola pública ou particular, ou ter concluído o ensino fundamental para poder
fazer a inscrição.
Para a inscrição será solicitado o preenchimento de ficha informativa com os
dados do aluno e do responsável, caso seja menor de idade.
Local:
- Centro de Educação Musical “Avenir Fernandes”, Rua Mississipi nº15, Jardim
Estados Unidos.
Contato:
- Telefone: (17) 99723-8737
Diretor da Corporação Musical: Edivaldo Francisco de Paula
Sustenidos - Projeto Guri

Finalidade do Serviço:
- Missão: Promover com excelência, a educação musical e a prática coletiva da
música, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação.
A música é o principal instrumento da Sustenidos para contribuir com o
desenvolvimento integral de alunos e alunas. Nesse sentido, o ensino coletivo
de música, voltado a formação de crianças, adolescentes e jovens colabora para
o aprimoramento de habilidade como: trabalho em equipe, disciplina,
criatividade, perseverança e capacidade cognitiva.

Etapas do Processo:
- As matrículas são realizadas pela internet, em datas e períodos específicos,
em caso de dúvidas entre em contato com a Coordenação de Polo.

- São oferecidos cursos de Clarinete, Contrabaixo, Coral Juvenil, Eufônio, Flauta
Transversal, Iniciação Musical, Percussão, Saxofone, Trombone, Trompete,
Viola, Violão, Violino e Violoncelo

Requisito Necessário:
- Idades de 6 aos 18 anos incompletos

Tempo de Atendimento e Local:
- Quarta e Sexta-feira das 13h30 às 18h00
- Rua Treze, 2422, Centro – Jales/SP

Contato
- Coordenação de Polo: Mariana Lopes Martins
E-mail: polo.jales@gurionline.com.br
Telefone: (18) 3301-3367
Escola de Futebol de Salão
Finalidade do Serviço:
Vivenciar, participar, cooperar, criar, opinar, construir, compartilhar e interagir
são palavras que definem o papel do esporte para criança. O Futsal como
atividade esportiva deve adotar uma filosofia de participação, priorizando a
formação educacional através do desenvolvimento físico, psicomotor e social.
Em momento algum citamos a competição como objetivo desse processo, e sim
como parte integrante, como meio e não como fim e razão única do processo.
Competir faz parte da natureza humana.
Requisitos Necessários para os usuários:
- Idades de 04 à 16 anos
- Carteira de identidade ou Certidão de Nascimento do aluno
- A inscrição deve ser feita pelo responsável do menor

Etapas do processo:

- Procurar diretamente no local munidos dos documentos necessários para fazer
a inscrição.
Locais de atendimento e horários:
-Ginásio Polisportivo Vera Lúcia Maldonado
- Segunda-feira : 16 h – Goleiros Sub 12 / 18h-Sub 11 e Sub 12 / 19h30-Sub 16
/ 20h30-Adulto.
- Terça-feira : 15h – Goleiros Sub 08 / 16h-Sub 14 / 17h30-Sub 10 / 19h – Sub
06.
- Quarta-feira : 15h – Goleiros Sub 10 / 16h30- Sub 12 / 17h30-Sub 11 / 18h30Sub 08 / 19h30 Sub 08 / 19h30 – Sub 07 / 20h30-Sub 16 e adulto.
- Quinta-feira: 15h – Goleiros Sub 09 / 16h-Sub 14 / 17h30-Sub 10 / 19h-Sub
06.
- Sexta-feira: 14h-Goleiros Sub 10 / 16h Sub 14 / 18h30-Sub 08 / 19h30-Sub 09
Contato:
- Telefone: (17) 99613-9414 – Tiago Melo
culturaeesportes@jales.sp.gov.br
Parceria:
Apafuj Griffe Teen Futsal
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Juventude.
Escola de Karatê
Finalidade do Serviço:
Vivenciar, participar, cooperar, criar, opinar, construir, compartilhar e interagir
são palavras que definem o papel do esporte para criança. O Karatê como
atividade esportiva deve adotar uma filosofia de participação, priorizando a
formação educacional através do desenvolvimento físico, psicomotor e social.
Em momento algum citamos a competição como objetivo desse processo, e sim
como parte integrante, como meio e não como fim e razão única do processo.
Competir faz parte da natureza humana.

Requisitos Necessários para os usuários:
- Idades de 05 à 16 anos
- Carteira de identidade ou Certidão de Nascimento do aluno
- A inscrição deve ser feita pelo responsável do menor

Etapas do processo:
- Procurar diretamente no local munidos dos documentos necessários para fazer
a inscrição
Locais de atendimento e horários:
-Sede da APM (Associação Paulista dos Médicos)
- Segunda-feira das 10h às 11h e das 14h às 15h
-Quarta-feira das 10h às 11h e das 14h às 15h
Contato:
Professor Rafael Lucas Lima
- Telefone: (17) 98126-0773
Professor Edson Resende
- Telefone: (17) 99774-9706
culturaeesportes@jales.sp.gov.br
Parceria:
Unijales
Academia Team Resende
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Juventude.
Escola de Futebol de Campo
Finalidade do Serviço:

Vivenciar, participar, cooperar, criar, opinar, construir, compartilhar e interagir
são palavras que definem o papel do esporte para criança. O futebol como
atividade esportiva deve adotar uma filosofia de participação, priorizando a
formação educacional através do desenvolvimento físico, psicomotor e social.
Em momento algum citamos a competição como objetivo desse processo, e sim
como parte integrante, como meio e não como fim e razão única do processo.
Competir faz parte da natureza humana.
Requisitos Necessários para os usuários:
- Idades de 09 à 16 anos
- Carteira de identidade ou Certidão de Nascimento do aluno
- A inscrição deve ser feita pelo responsável do menor

Etapas do processo:
- Procurar o local munido dos documentos necessários para realização da
inscrição.
Locais de atendimento e horários:
- Futebol de Campo (Estádio Municipal e Campo da Fepasa)
- Estádio Municipal: Segunda-Feira das 16h às 18h
Sexta-feira das 15h30 às 17h

- Campo da Fepasa: Terça-feira das 15h30 às 17h (Sub 16)
Quarta-feira das 17h às 18h30 (Sub10)
Sexta-feira das 15h30 às 17h (Sub 16) e das 17h às 18h
(sub12)
Contato:
- Telefone: (17) 99613-9414 – Tiago Melo
culturaeesportes@jales.sp.gov.br
Parceria:

Apafuj Griffe Teen
Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Juventude

