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METAMORFOSES DA INDISCIPLINA
Aborda as metamorfoses da indisciplina no contexto da escola do século XXI. Contextualiza o significado
da indisciplina estudantil na escola de antigamente e na escola de hoje, tornando visíveis os efeitos desses
significados nas relações entre crianças, jovens e adultos dentro da escola. Ao discutir os modos de controle
infanto-juvenis da atualidade, objetiva levar os profissionais da educação a refletirem e analisarem sua
corresponsabilidade nessas difíceis relações.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada (total 8 horas)
PARTICIPANTES Até 500
VALOR R$ 800,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar
DOCENTE: ELIANA POUGY
É doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP (bolsa FAPESP), mestre em Educação pela FE-USP, especialista em Linguagens da Arte pelo
CEUMA-USP e graduada em Comunicação Social pela FAAP. É autora de livros didáticos e paradidáticos sobre Arte para crianças e
professores (editoras Ática, Moderna, SM, Oxford do Brasil e Editora do Brasil). É autora de Arte da coleção Saberes da Vida, Saberes da
Escola, para EJA 6o a 9o ano, aprovado no PNLD EJA 2014, do livro Ápis Arte 4o e 5o anos, aprovado no PNLD 2016, e coautora do livro
Todas as Artes, ensino médio, aprovado no PNLD 2018. Foi a elaboradora da 1a versão do Curriculo de Arte para o Ensino Fundamental
do Município de São Paulo. Foi professora de Arte na educação básica e no ensino superior (Universidade de Mogi das Cruzes - UMC).
Estudante no grupo de pesquisa CNPq NU-SOL Núcleo de Sociabilidade Libertária /PUC-SP . Sua pesquisa relaciona-se à Teoria Política
Contemporânea, Resistências Infantojuvenis, Sociedade de Controle, Indisciplinas escolares, Arte-educação.

PALESTRAS EDUCAÇÃO PARA A PAZ
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PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA ESCOLA
Aborda os aportes teóricos das Práticas Restaurativas no ambiente escolar. Apresenta os conceitos da
Comunicação Não-Violenta e uma introdução às ferramentas da Mediação de Conflitos. Objetiva levar os
profissionais da educação a refletirem sobre as crenças que vêm atuando no seu dia a dia e a aprimorarem
os relacionamentos profissionais entre as equipes de trabalho, aprendizes e seus familiares com vistas à
Educação para a Paz.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada (total 8 horas)
PARTICIPANTES Até 500
VALOR R$ 800,00 a hora/aula
EQUIPAMENTO Computador, datashow, caixas de som
DOCENTE: VALÉRIA PEREZ
Psicóloga Especialista em Direito Sistêmico -Hellinger /Innovare, Mediadora de Conflitos desde 2002, Consultora em gestão de conflitos
nas relações escolares, familiares, empresariais e sociais. Docente e Supervisora nos Cursos de Mediação Transformativa de Conflitos da
Escola Superior do Ministério Público- ESMP, Escola Paulista de Magistratura-EPM, Instituto THEM – Transformação Humana em Educação
e Mediação e no Projeto Interdisciplinar Cantareira de Mediação Penal da Promotoria Criminal de Santana - desde 2005. Capacitadora
em Projetos da Justiça Restaurativa e Práticas Restaurativas. Sócia fundadora do Instituto THEM – Transformação Humana em Educação e
Mediação. Membro do FONAME - FORUM NACIONAL DE MEDIAÇÃO pelo Instituto THEM.

CURSOS

DIDÁTICA

CURSOS DIDÁTICA
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TRABALHO POR PROJETOS NA ESCOLA
Aborda as modalidades organizativas de conteúdo com ênfase em projetos didáticos, enfoca a documentação
e o registro como estratégia docente e apresenta o portifólio digital e a exposição como ferramentas
pedagógicas. Visa instrumentalizar a equipe escolar a realizar projetos disciplinares e interdisciplinares.
PÚBLICO-ALVO Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da
educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada
PARTICIPANTES Até 50
VALOR R$ 800,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: ELANA GOMES PEREIRA
Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação pela PUC SP, já trabalhou como professora na Escola
da Vila, Escola Viva, Colégio Sidarta e Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo Limpo SP, em educativos
de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes Visuais na Móbile Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação
Infantil Até o Fundamental II. Atua com formação de professores e educadores desde 1998 em diferentes instituições e contextos: Instituto
APAE SP, OSCIP Mais Diferenças, Instituto Rodrigo Mendes, Escritório de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola da Vila, Comunidade
educativa CENPEC, Comunidade educativa CEDAC, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

CURSOS DIDÁTICA
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AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS
Aborda a relação entre competências e avaliação escolar. Visa apresentar a avaliação por meio de
observáveis, ou fichas de avaliação processual, baseados nas competências e habilidades presentes na
BNCC e em outros documentos oficiais.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO
Dois encontros de 4 horas cada
PARTICIPANTES
Até 50
VALOR
R$ 800,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS
Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS
A combinar

DOCENTE: ANDRÉ VILELA
É Licenciado em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Atualmente é Coordenador pedagógico do programa
Fábricas de Cultura de São Paulo e colabora na Escola Vereda, na elaboração de conteúdo e formação de professores em Arte. Foi professor
de arte e de História da Arte do Fundamental 1 e 2 e do Ensino Média da Escola da Vila. Trabalhou em projetos educativos de instituições
como SESC SP, Centro Universitário Maria Antônia, MAM-SP, MASP e Bienal Internacional de São Paulo. Coordenou cursos de capacitação
e de formação de professores em Arte em diversas regiões do Brasil, pela Comunidade Educativa CEDAC. Autor de livros didáticos sobre
Arte, entre eles teve livro Todas as Artes, para o Ensino Médio, no qual é co-autor com Eliana Pougy, aprovado no PNLD 2018.

CURSOS

BNCC NA
PRÁTICA

CURSOS BNCC NA PRÁTICA
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BNCC E EDUCAÇÃO INFANTIL - 1
Aborda os Campos de experiência da Educação Infantil presentes na BNCC. Resgata o conceito de
Experiência na educação e na arte (John Dewey e Jorge Larrosa), o Brincar como eixo transversal a todos
os campos de experiências, a Abordagem Inclusiva na Educação e a gestão do espaço educativo - o
espaço como terceiro educador, dimensões ética, estética e política em Reggio Emília, por meio de oficinas
práticas.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
CARGA HORÁRIA 2 encontros de 4 horas cada (total 8 horas)
PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 800,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: ELANA GOMES PEREIRA
Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação pela PUC SP, já trabalhou como professora na Escola
da Vila, Escola Viva, Colégio Sidarta e Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo Limpo SP, em educativos
de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes Visuais na Móbile Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação
Infantil Até o Fundamental II. Atua com formação de professores e educadores desde 1998 em diferentes instituições e contextos: Instituto
APAE SP, OSCIP Mais Diferenças, Instituto Rodrigo Mendes, Escritório de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola da Vila, Comunidade
educativa CENPEC, Comunidade educativa CEDAC, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

CURSOS BNCC NA PRÁTICA

BNCC E EDUCAÇÃO INFANTIL - 2
Aborda os Campos de experiência da Educação Infantil
presentes na BNCC por meio de vivências e oficinas de arte. O
curso é organizado em quatro módulos:
1.

Campo de experiência: o eu, o outro e o nós

Duração 2 encontros de 4 horas cada
Dentro do vasto universo do “brincar”, para estas oficinas optamos pelos
jogos de regras para a vivência e elaboração de jogos cujo objeto de
investigação são as imagens da arte e os meios e suportes para o fazer
artístico. A partir da vivencia com os jogos, os professores são estimulados
a realizarem ações de planejamento, onde a criação dos jogos será
estimulada e vivenciada pelos professores, educadores e gestores.

2.

Campo de experiência: corpo gestos e movimentos

Duração 2 encontros de 4 horas cada
Para além de exercícios ou jogos que envolvem o corpo, a arte
contemporânea entende arte como campo expandido, trazendo
contribuições valiosas para aumentar o repertório dos professores para
outras formas de propor ações onde corpo, gesto e movimento podem
ser explorados.

3. Campo de experiência: escuta, fala, pensamento e
imaginação
Duração 2 encontros de 4 horas cada
Existem muitos e diferentes tipos de texto e muitos e diferentes tipos
de imagem. Essa multiplicidade torna as relações entre textos escritos e
imagens desafiadoras, o que faz de uma colagem, desenho, bordado ou
pintura uma ilustração? De que outras formas podemos transformação
de pigmentos, cola, meios e aglutinantes em diferentes tintas, como
argila se transforma em seus diferentes estados, massa maleável, líquido
e estado rígido, as possibilidades do uso do espaço para produção de
arte são um universo fantástico para esse campo de experiencia a ser
vivenciado e apreendido pelas professoras para que venham a propor
aos seus alunos. Proporções, unidades de medida, peso, e os diferentes
estados físicos de materiais são algumas palavras chave articuladas
neste momento.
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4.

Campo de experiência: traços, sons, cores e imagens

Duração 4 encontros de 4 horas cada
O desenho, a pintura, as relações entre as cores, a exploração de diferentes
meios e suportes para fazer arte serão explorados sempre observando o
documento oficial BNCC Educação Infantil.
Meios secos - Desenho e diferentes encaminhamentos | Meios molhados|
Cor luz | Cor pigmento | Uso de diferentes tintas para diferentes
fins/objetivos | Recursos para o olhar
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos,
dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 12 encontros de 4 horas cada (total 48 horas/aula)
PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 600,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar
DOCENTE: ELANA GOMES PEREIRA
Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação
pela PUC SP, já trabalhou como professora na Escola da Vila, Escola Viva, Colégio
Sidarta e Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo
Limpo SP, em educativos de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes
Visuais na Móbile Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação Infantil
Até o Fundamental II. Atua com formação de professores e educadores desde 1998
em diferentes instituições e contextos: Instituto APAE SP, OSCIP Mais Diferenças,
Instituto Rodrigo Mendes, Escritório de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola
da Vila, Comunidade educativa CENPEC, Comunidade educativa CEDAC, Itaú
Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

OFICINAS

ARTES
VISUAIS
ATENÇÃO: CASO O PEDIDO ULTRAPASSE 30 PARTICIPANTES, HAVERÁ
NECESSIDADE DE ASSISTENTE E A DIÁRIA SERÁ DE RESPONSABILIDADE
DO CONTRATANTE

OFICINAS ARTES VISUAIS
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OFICINA COLABORATIVA DE MODELO VIVO

:

Esta oficina explora de forma experimental o desenho de observação de modelo vivo. Partimos da premissa
principal que a experiência artística se torna muito mais completa quando a pessoa tem a possibilidade
de experimentar todos os âmbitos nela envolvidos. Desta forma, todos os participantes são convidados
experimentar não só com o papel de observador, mas também a posar para os colegas, criando um espaço
onde a prática pictórica e corporal se somam e se confundem. Assim promovemos uma reflexão acerca da
possiblidade do desenho de observação de modelo vivo ser realizado de forma a questionar as narrativas
hegemônicas sobre a representação do corpo, abrindo espaços para a construção de novas narrativas.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
EQUIPAMENTOS Pranchetas ou mesas
MATERIAIS Materiais de desenho de livre escolha
VALOR R$ 400,00 hora/aula

DOCENTE: COLETIVO COLABMOV
O coletivo colabMOV tem promovido desde 2012 vivências que proporcionam a reflexão acerca de técnicas de desenho do corpo humano,
promovendo um debate a respeito da imagem dos corpos na cultura visual de nossa sociedade. Realizamos oficinas colaborativas de modelo
vivo em diversos equipamentos culturais e educacionais, públicos e privados, da cidade de São Paulo e do Brasil. Entre as instituições onde
já atuamos estão o Instituto de Artes da UNESP, o Centro Cultural São Paulo (CCSP), a Praça das Artes do Theatro Municipal, a Casa do Povo,
o Sesc Pompeia, a Universidade Federal de Integração Latino Americana e a Casa da Luz. O coletivo é formado por Lidia Ganhito, artista
visual e arte-educadora, e Pedro Ogata, educador e bailarino.

OFICINAS ARTES VISUAIS
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ARTE E NATUREZA
A oficina propõe a exploração de materiais da natureza para a produção de tintas e ferramentas como
“pincéis” para pintar. Cada participante pode explorar materiais para produzir tintas usando pigmentos
naturais como açafrão, urucum, pigmentos de flores. Criação coletiva de painel usando esses materiais.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: ANDREA ALY
Formada em Comunicação pelo Makenzie, especialista em História da Arte pela FAAP. É artista, ilustradora e professora de arte na Escola
da Vila desde 2007. Desde 2009 desenvolve projetos de formação de professores em Arte em Institutos como Centro de Formação da
Escola da Vila, institutos como Tomie Ohtake, Instituto Arte na Escola, entre outros. Presta assessoria em escolas particulares e da rede
pública de São Paulo.

OFICINAS ARTES VISUAIS
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ESTAMPAS, MARCAS E CARIMBOS
A oficina visa à exploração de materiais diversos para a confecção de estampas, marcas e carimbos.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: ELANA GOMES PEREIRA
Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação pela PUC SP, já trabalhou como professora na Escola
da Vila, Escola Viva, Colégio Sidarta e Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo Limpo SP, em educativos
de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes Visuais na Móbile Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação
Infantil Até o Fundamental II. Atua com formação de professores e educadores desde 1998 em diferentes instituições e contextos: Instituto
APAE SP, OSCIP Mais Diferenças, Instituto Rodrigo Mendes, Escritório de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola da Vila, Comunidade
educativa CENPEC, Comunidade educativa CEDAC, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

OFICINAS ARTES VISUAIS
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CONFECÇÃO DE JOGOS
PARA O OLHAR
A oficina visa à criação coletiva de jogos para a sensibilização do Olhar e para a ampliação do repertório
cultural dos estudantes com o objetivo de transformar a prática educativa na escola.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: ELANA GOMES PEREIRA
Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação pela PUC SP, já trabalhou como professora na Escola
da Vila, Escola Viva, Colégio Sidarta e Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo Limpo SP, em educativos
de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes Visuais na Móbile Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação
Infantil Até o Fundamental II. Atua com formação de professores e educadores desde 1998 em diferentes instituições e contextos: Instituto
APAE SP, OSCIP Mais Diferenças, Instituto Rodrigo Mendes, Escritório de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola da Vila, Comunidade
educativa CENPEC, Comunidade educativa CEDAC, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

OFICINA

MÚSICA
ATENÇÃO: CASO O PEDIDO ULTRAPASSE 30 PARTICIPANTES, HAVERÁ
NECESSIDADE DE ASSISTENTE E A DIÁRIA SERÁ DE RESPONSABILIDADE
DO CONTRATANTE

OFICINAS MÚSICA

www.arteintegrada.com.br | contato@arteintegrada.com.br | 19

MÚSICA A PARTIR DE (QUASE) NADA –
CRIAÇÃO MUSICAL E IMPROVISAÇÃO LIVRE
A oficina propõe atividades que incentivam a ação criativa dos participantes, com ênfase na criação e
improvisação musical, com o objetivo de proporcionar um aprendizado baseado na escuta. Assim, os
participantes podem experimentar suas próprias propostas musicais, vivenciar a música e utilizar a linguagem
musical de maneira autônoma. A oficina tem como foco principal o desenvolvimento da criatividade, da
criação e autonomia, aspectos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem não apenas artístico,
mas em todos os processos educativos.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: RODRIGO ASSAD
Pai, educador musical e violonista. Formado em Licenciatura em Música pela Unesp – Instituto de Artes, é mestrando no Programa de PósGraduação em Música, no Curso de Mestrado Acadêmico pela Unesp, sob orientação da Prof. Dra. Marisa Fonterrada. Integrante do Grupo
de Pesquisa em Educação Musical - GEPEM, atua como professor de música no Programa Guri Santa Marcelina, nas áreas de Iniciação
Musical Infantil e Adulto, Teoria Musical e Canto Coral. Trabalhou no Projeto Brasil Musicantes, mantido pelo Banco Daycoval, na Escola
Estadual Dulce Carneiro, com aulas de Iniciação Musical para os 4º e 5º anos do Fundamental I. Foi integrante do PET Música - Instituto de
Artes (Programa de Educação Tutorial) durante o período de graduação, e atuou também como professor de História da Música no Projeto
de Extensão Da Capo (Cursinho pré-vestibular).

OFICINAS MÚSICA
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CORAL NA ESCOLA
ORGANIZAÇÃO E ENSAIO
A oficina propõe uma formação inicial para implementação do canto coral nas escolas, desde a organização
esquemática do coral até técnicas de ensaio. As atividades têm o objetivo de capacitar os educadores na
condução do canto coletivo, introdução à técnica vocal, identificação dos registros vocais, preparação de
repertório e sua aplicação. A oficina terá um cunho prático, para que os educadores percebam as facilidades
e dificuldades do canto coletivo, e assim possam corrigir no seu dia-a-dia.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: RAIMUNDO DAMASCENO
Graduando em Regência com ênfase em canto coral pela Unesp, é cantor e violinista, e têm atuado como regente e diretor artístico no
Instituto Encantos, atendendo crianças, jovens e adultos. Fundador do coral 3 de Outubro, recém formado na zona oeste de São Paulo,
trabalha com um repertório coral brasileiro. Atuou como regente coral no projeto Casa de Cultura e Cidadania e tem como principal pesquisa
a voz.
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MÚSICA NA SALA DE AULA – JOGOS MUSICAIS E
BRINCADEIRAS PARA TODOS OS DIAS
A oficina propõe atividades e jogos musicais que poderão ser utilizados em sala de aula, sem a necessidade
de uma formação específica em música por parte dos(as) educadores(as). As atividades têm o objetivo de
criar um repertório possível de ser aplicado em sala de aula, associado ao conteúdo e mAtérias das diversas
disciplinas, com objetivo de entender como essencial o “FAZER MUSICAL”, inato, espontâneo e criativo.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: RODRIGO ASSAD
Pai, educador musical e violonista. Formado em Licenciatura em Música pela Unesp – Instituto de Artes, é mestrando no Programa de PósGraduação em Música, no Curso de Mestrado Acadêmico pela Unesp, sob orientação da Prof. Dra. Marisa Fonterrada. Integrante do Grupo
de Pesquisa em Educação Musical - GEPEM, atua como professor de música no Programa Guri Santa Marcelina, nas áreas de Iniciação
Musical Infantil e Adulto, Teoria Musical e Canto Coral. Trabalhou no Projeto Brasil Musicantes, mantido pelo Banco Daycoval, na Escola
Estadual Dulce Carneiro, com aulas de Iniciação Musical para os 4º e 5º anos do Fundamental I. Foi integrante do PET Música - Instituto de
Artes (Programa de Educação Tutorial) durante o período de graduação, e atuou também como professor de História da Música no Projeto
de Extensão Da Capo (Cursinho pré-vestibular).

OFICINAS

DANÇA
ATENÇÃO: CASO O PEDIDO ULTRAPASSE 30 PARTICIPANTES, HAVERÁ
NECESSIDADE DE ASSISTENTE E A DIÁRIA SERÁ DE RESPONSABILIDADE
DO CONTRATANTE

OFICINAS DANÇA
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CORPO E MOVIMENTO: DESENVOLVIMENTO E
EXPRESSIVIDADE DE 0-3 ANOS
A oficina tem como princípio a ampliação do olhar do professor em relação ao desenvolvimento e à
expressividade do bebê a partir de práticas envolvendo música e movimento. A partir das práticas o professor
é instigado a refletir sobre o funcionamento do corpo do bebê (gestos, movimentos, habilidades, desafios)
e, com isso, planejar organização de tempos, espaços, situações e materiais que favoreçam aprendizagens
significativas para crianças de 0 a 3 anos no ambiente escolar.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Sala ampla e vazia, com equipamento de som, projetor e flipchart

DOCENTE: MELINA FERNANDES SANCHEZ
Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Terapia Ocupacional pela mesma universidade. Especializouse em Dança-Educação pelo Trinity Laban (Londres, 2002) e Laban e Didática da Dança no Caleidos Arte e Ensino (São Paulo, 20032008). Cursou Reeducação do Movimento no Instituto Ivaldo Bertazzo, Massoterapia na Escola AMOR, Danças Circulares com Friedel
Eibl-Kloke e Yoga para Crianças (Metodologia Yoga com Histórias). Possui ampla experiência como professora de dança para bebês,
crianças, adolescentes adultos e pessoas com deficiência em cursos livres e em escolas de ensino regular. Foi professora no curso de
Licenciatura em Música da UFSCar. Como bailarina tem uma formação diversificada – fez Balé Clássico e desde 1995 se dedica à Dança
Contemporânea. Foi intérprete criadora da Caleidos Cia. de Dança (São Paulo) de 2004 a 2011 sob direção de Isabel Marques. É professora
no Curso de Licenciatura em Música (Licenciatura) e na Pós-graduação da Faculdade Cantareira e integra o Núcleo de Pesquisa em
Coreologia no Instituto Caleidos. Também atua como assessora no Grupo de Pesquisa interdisciplinar Entrelaços (Derdic/ PUC SP) com
crianças no espectro autista.
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IMPROVISAÇÃO EM DANÇA
A oficina propõe uma rotina de uma aula onde o aprendizado de dança se dá a partir e através da improvisação,
entendendo a função e importância de cada etapa, e como o condutor/a deve se colocar. Serão vistos
também os elementos da linguagem indispensáveis a qualquer forma de dança, tendo como referência
os estudos de Rudolf Laban acerca da Corêutica (estudo da organização espacial do movimento) e da
Eukinética (estudo dos aspectos qualitativos do movimento). Os participantes terão ainda a oportunidade
de vivenciar exercícios de improvisação, tanto individual quanto em duplas ou em grupo, que compõem
o repertório da professora Sandra Cavallini acumulado ao longo dos seus mais de 25 anos de atuação
profissional.

PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Sala ampla e vazia com equipamento de som

DOCENTE: SANDRA CAVALLINI
É bacharel e licenciada em dança pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e atriz pelo Senac Lapa Scipião. Desde 1992 atua como
educadora em dança, intérprete-criadora e diretora cênica. Atualmente é professora especialista convidada no curso de pós-graduação
em Dança e Consciência Corporal da FMU - Composição Coreográfica no Ambiente Escolar, e professora de dança no ensino fundamental.
Com larga experiência na rede privada, já lecionou em escolas como Nova Lourenço Castanho, Escola da Vila, Escola Castanheiras, Colégio
Oswald de Andrade, entre outras. Passou os 15 primeiros anos da sua atuação como professora elaborando currículo e implndo a dança no
currículo escolar de ensino fundamental e médio. Atuou também no terceiro setor. De 1999 à 2005, aprofundou seus estudos em Danças
Brasileiras com Rosane Almeida e Antônio Nóbrega no Instituto Brincante. Ao longo dos seus 26 anos de carreira sempre buscou se
aperfeiçoar através de cursos com renomados nomes nacionais e internacionais da dança contemporânea.

OFICINAS DANÇA

www.arteintegrada.com.br | contato@arteintegrada.com.br | 25

OFICINA DE DANÇAS TRADICIONAIS BRASILEIRAS - UMA
VIVÊNCIA NOS BATUQUES BRASILEIROS
A oficina aborda os batuques que constituem um dos segmentos presentes nas culturas tradicionais
brasileiras. Tradicionalmente dançados em terreiros do nordeste e sudeste brasileiro, religiosos ou não,
os batuques têm uma matriz predominantemente africana e suas movimentações, por vezes, remetem
aos pés de dança dos orixás. Trazendo esta família de manifestações culturais, A oficina propõe o trabalho
com as linguagens do coco, batuque de umbigada e jongo para articular composições e improvisos em
pares. As pisadas dessas linguagens vão, ao longo da oficina, assumindo qualidades cênicas provindas,
sobretudo, dos elementos da natureza e suas divindades. Assim, aos poucos vão constituindo passos de
dança tradicionais dos orixás do candomblé brasileiro. A oficina propõe, desta forma, uma vivência corporal
que busca levantar o vasto repertório destas linguagens brasileiras, a fim de tomá-las como uma referência
no momento de criação da dança contemporânea.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Sala ampla e vazia com equipamento de som

DOCENTE: PEDRO OGATA
Licenciado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UNESP, é arte educador e artista visual e corporal. Pesquisa cultura visual, tendo
como viés a arte educação, focando na cultura de massa direcionada ao público infantil e seus desdobramentos culturais. Em dança, seus
estudos tiveram como estímulo inicial a religiosidade de matriz africana e abrange as corporeidades das danças tradicionais brasileiras,
sobretudo, afro-brasileiras. Teve como mestres os bailarinos Irineu Nogueira, Ângelo Madureira e Antônio Nóbrega. É formado bailarino
pelo Instituto Brincante, tendo participado do espetáculo PAI, da Cia. Antônio Nobrega de Dança. Tem formação em música também, desde
criança, estudando piano popular e percussão popular. Atua, hoje em dia, como bailarino e educador polivalente em uma instituição formal
de ensino infantil.

OFICINAS

TEATRO
ATENÇÃO: CASO O PEDIDO ULTRAPASSE 30 PARTICIPANTES, HAVERÁ
NECESSIDADE DE ASSISTENTE E A DIÁRIA SERÁ DE RESPONSABILIDADE
DO CONTRATANTE
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O JOGO TEATRAL E AS HISTÓRIAS - UMA POSSIBILIDADE
DE COMPREENÇÃO DE SI E DO OUTRO
O teatro é uma arte coletiva, o ator nunca está só, necessita sempre da troca e da partilha. Só se efetiva
verdadeiramente quando se mostra a seu público. Um jogo fascinante: o público sabe que é mentira mas
acredita que é verdade, os atores sabem que mentem mas buscam sua verdade, uma grande brincadeira!
A partir deste princípio, a oficina propõe que os participantes experimentem diversas possibilidades de
jogos: partiremos das brincadeiras tradicionais como origem de jogo e resgate da memória afetiva; depois
experimentaremos os jogos dramáticos e improvisações. Num segundo momento serão apresentados alguns
contos tradicionais como estímulo para criação de cenas a partir de textos não dramáticos. Finalizaremos a
oficina apresentando estas pequenas criações realizadas a partir da brincadeira de ser outro, ou outros. A
oficina visa instrumentalizar os participantes a desenvolverem sua criatividade, imaginação, passando por
um processo de descobertas de si.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: SIMONE GRANDE
Avó, mãe, atriz, contadora de histórias, diretora e dramaturga. Cursando Mestrado no Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas na
ECA USP, área de concentração Pedagogia Teatral. Fundadora dos Grupos As Meninas do Conto e A Fabulosa Cia. Pesquisa a junção
das linguagens do teatro e da narração de historias, há mais de 20 anos. Já recebeu diversos prêmios pelos espetáculos de seus grupos.
Formadora de Contadores de Histórias desde 2000, professora de dois cursos de Pós-Graduação: A Arte De Contar Histórias: Abordagens
poética, literária e performática - FACON e A Linguagem da Infância - UniÍtalo. Fundadora da Casa da História, lugar que abriga suas criações,
além de cursos, apresentações e atividades relacionadas à Narração de Histórias e ao Teatro. Coautora do Livro “As Velhas Fiandeiras” Coleção Fora de Cena - Companhia das Letrinhas, 2017.

OFICINAS TEATRO

www.arteintegrada.com.br | contato@arteintegrada.com.br | 28

OFICINA DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS A PALAVRA CONTADORA
Quando o ouvinte e o narrador se encontram, um momento único acontece gerando fascínio e mistério
- é o tempo sem tempo sendo redescoberto. Os contadores de histórias ampliam as noções de ética e
diversidade cultural, desenvolvem o espírito crítico, lançam questões, despertam a curiosidade, estimulam
a imaginação, expandindo nossa relação com o outro e com o mundo. Durante os encontros os alunos
poderão se aperfeiçoar na arte da palavra, buscando recursos internos e externos para contar histórias
em sala de aula. As aulas teóricas e práticas serão divididas em módulos temáticos: Repertório, Memória,
Corpo e Voz , Recursos Externos, Processo de Criação. Todos os encontros serão abertos com uma história
narrada. As histórias escolhidas farão um link com os temas abordados em cada tema.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Três encontros de 4 horas cada
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS Espaço amplo com cadeiras para os participantes

DOCENTE: SIMONE GRANDE
Avó, mãe, atriz, contadora de histórias, diretora e dramaturga. Cursando Mestrado no Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas na
ECA USP, área de concentração Pedagogia Teatral. Fundadora dos Grupos As Meninas do Conto e A Fabulosa Cia. Pesquisa a junção
das linguagens do teatro e da narração de historias, há mais de 20 anos. Já recebeu diversos prêmios pelos espetáculos de seus grupos.
Formadora de Contadores de Histórias desde 2000, professora de dois cursos de Pós-Graduação: A Arte De Contar Histórias: Abordagens
poética, literária e performática - FACON e A Linguagem da Infância - UniÍtalo. Fundadora da Casa da História, lugar que abriga suas criações,
além de cursos, apresentações e atividades relacionadas à Narração de Histórias e ao Teatro. Coautora do Livro “As Velhas Fiandeiras” Coleção Fora de Cena - Companhia das Letrinhas, 2017.
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IMPROVISAÇÃO E JOGOS DRAMÁTICOS
Esta oficina se propõe explorar e desenvolver conceitos pertinentes à criação teatral. A partir jogos e exercícios
de percepção espacial, ação vocal e expressão corporal, evoluindo dos fundamentos da improvisação e
do jogo dramático até experimentos de transposição de narrativas e construção de cenas, vivenciaremos
de forma prática e sintética o percurso do exercício à criação. Repertório de jogos e exercícios, bem como
articulação de sequencias didáticas e dinâmicas de grupo também serão abordados ao longo do processo.

PÚBLICO-ALVO Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da
educação

DURAÇÃO Três encontros de 4 horas cada
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS Espaço amplo com cadeiras para os participantes
DOCENTE: ERIC NOWINSKI
Ator, professor e diretor teatral. Iniciou no Teatro sob orientação de Célia Helena, no início dos anos 80. Em sua
formação, teve a oportunidade de trabalhar com Antunes Filho, Fauzi Arap e José Celso Martinez Corrêa, entre
outros. Como Arte Educador, integrou a equipe pedagógica de diversos estabelecimentos de ensino: Colégio Gávea.;
Caravelas; Colégio Ìtaca ; Sidarta. Ministrou aulas de interpretação na Casa de Teatro e no curso profissionalizante
do Teatro Escola Célia Helena. Redigiu planos de aula na disciplina Teatro para a revista NOVA ESCOLA (ed. Abril).
Participou de diversos projetos educativos em âmbitos municipal (Formação de Público, Casas de Cultura, Teatro
Vocacional), estadual (Ademar Guerra) e nacional (Universidade Solidária). Premiado diretor de Teatro para crianças , de
sua produção recente destacam-se : A Linha Mágica (2012) , O Sonho de Jeronimo (2014) , Viagem ao Centro da Terra
(2015), Caminho da Roça (2016), A Máquina de Voar (2017), e Monstruário (2019).

OFICINAS

ARTES
INTEGRADAS
ATENÇÃO: CASO O PEDIDO ULTRAPASSE 30 PARTICIPANTES, HAVERÁ
NECESSIDADE DE ASSISTENTE E A DIÁRIA SERÁ DE RESPONSABILIDADE
DO CONTRATANTE
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SONS VISUAIS
IMAGENS SONORAS VIVÊNCIA EM AUDIOVISUAL
A oficina aborda as trilhas sonoras e sonoplastias que modificam drástica e semanticamente imagens em
diversos contextos audiovisuais. A oficina propõe a criação de uma composição que promova a articulação
entre os elementos sonoros e visuais em animações, despertando e sensibilizando o participante acerca
desta relação.

PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO 4 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Sala ampla e vazia com equipamento de som

DOCENTE: PEDRO OGATA
Licenciado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UNESP, é arte educador e artista visual e corporal. Pesquisa cultura visual, tendo
como viés a arte educação, focando na cultura de massa direcionada ao público infantil e seus desdobramentos culturais. Em dança, seus
estudos tiveram como estímulo inicial a religiosidade de matriz africana e abrange as corporeidades das danças tradicionais brasileiras,
sobretudo, afro-brasileiras. Teve como mestres os bailarinos Irineu Nogueira, Ângelo Madureira e Antônio Nóbrega. É formado bailarino
pelo Instituto Brincante, tendo participado do espetáculo PAI, da Cia. Antônio Nobrega de Dança. Tem formação em música também, desde
criança, estudando piano popular e percussão popular. Atua, hoje em dia, como bailarino e educador polivalente em uma instituição formal
de ensino infantil.
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OFICINA DE BRINQUEDOS ÓPTICOS
A oficina aborda os brinquedos ópticos (flipbook, folioscópio, taumatrório) como precursores dos filmes de
animação. Por meio de exposição e oficinas práticas, os estudantes conhecerão a história desses brinquedos
e aprenderão como produzi-los.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 30
VALOR R$ 400,00 hora/aula
EQUIPAMENTOS Computador, datashow, caixas de som
MATERIAIS A combinar

DOCENTE: PEDRO OGATA
Licenciado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UNESP, é arte educador e artista visual e corporal. Pesquisa cultura visual, tendo
como viés a arte educação, focando na cultura de massa direcionada ao público infantil e seus desdobramentos culturais. Em dança, seus
estudos tiveram como estímulo inicial a religiosidade de matriz africana e abrange as corporeidades das danças tradicionais brasileiras,
sobretudo, afro-brasileiras. Teve como mestres os bailarinos Irineu Nogueira, Ângelo Madureira e Antônio Nóbrega. É formado bailarino
pelo Instituto Brincante, tendo participado do espetáculo PAI, da Cia. Antônio Nobrega de Dança. Tem formação em música também, desde
criança, estudando piano popular e percussão popular. Atua, hoje em dia, como bailarino e educador polivalente em uma instituição formal
de ensino infantil.

AÇÕES LÚDICAS

CULTURA MAKER
ATENÇÃO: CASO O PEDIDO ULTRAPASSE 20 PARTICIPANTES, HAVERÁ NECESSIDADE
DE ASSISTENTE E A DIÁRIA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
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OFICINAS XARABEMBA
Inspiradas por princípios de tinkering e aprendizagem criativa, as oficinas Xarabemba desenvolvem
atividades que misturam teatro e palhaçaria com a construção de máquinas e circuitos malucos. De forma
lúdica, os participantes encontram-se com conteúdos de eletrônica básica, mecânica, matemática e lógica.
As atividades são sempre adaptadas ao contexto de cada turma. A pesquisa e a diversão são infinitas!
Conheça as oficinas:
XARABEMBA - MÁQUINAS IMPROVÁVEIS
Como as máquinas se movem? Xarabemba é uma experiência criativa dentro do universo das máquinas e seus motores.
Cada Xarabemba tem uma personalidade própria, emite seus sons e possui um jeito único de se mover. A o¬ficina propõe
a experimentação de princípios de transmissão de movimento, técnicas para construção de estruturas com palito e cola e
circuito elétrico simples.

MUNDO PAPELÃO
O papelão é um material utilizado mundialmente na construção de diversos objetos e estruturas, pois sua resistência,
maleabilidade e baixo custo torna-o acessível e uma excelente opção para as mais diversas invenções. Nesta ofi¬cina, os
participantes terão contato prático com diferentes técnicas para construção em papelão.
PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação
DURAÇÃO Dois encontros de 4 horas cada (total 8 horas) por oficina
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 20
VALOR R$ 400,00 hora/aula
MATERIAIS A combinar
DOCENTE: GUSTAVO SAULLE
É educador maker e palhaço. Sua trajetória começou dentro da plataforma de pesquisa Lilo.Kids e nos colégios Porto Seguro e Escola Viva,
nesta época prestando serviço para empresa Nave a Vela. A partir do encontro com alunos da faixa etária de 7 a 12 anos, no período de um
ano, constatou a necessidade de desenvolver estrAtégias que estimulassem seus alunos a buscarem soluções criativas para seus projetos
além de diferentes modos de ampliar o engajamento e a expressividade.
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ENGENHOCAS, BUGIGANGAS E OUTROS INVENTOS
A exposição interativa visa proporcionar aos estudantes um tempo e espaço de exploração, investigação,
construção e criação de máquinas complexas, utilizando princípios simples e diversos tipos de materiais,
principalmente reutilizáveis. “Engenhocas, bugigangas e outros inventos” é um convite à criação. Um
momento em que os participantes têm a possibilidade de inventar aparatos, engenhocas, bugigangas,
mecanismos complexos, utilizando princípios muito simples, como causa e efeito e reação em cadeia,
semelhantes às máquinas de Rube Goldberg. Há três tipos de maquinaria que podem ser construídos com
diferentes materiais, mas todos envolvem força da gravidade e bolas de vários formatos e tamanhos. O
primeiro tipo de engenhoca consiste em circuitos e percursos para bolinhas de tênis ou borracha com tubos
e canos de papelão, caixotes e conexões T e Y de PVC. A segunda espécie de aparatos é construída a
partir de uma rampa, que pode ser uma mesa ou bancada inclinada, fita crepe, peças de madeira, oriundas
de restos de marcenaria e bolinhas de gude ou ping-pong. O resultado se assemelha às máquinas de
fliperama ou pinball. O terceiro conjunto é composto por placas de madeira perfuradas, onde as peças de
madeira são encaixadas ou sustentadas por pinos e prendedores. As bolinhas correm por essas peças.
Nas três categorias serão montadas uma proposta como ponto de partida, onde os participantes podem
interagir e modificar, e outras onde tem-se a oportunidade de criar a partir do início.
PÚBLICO-ALVO Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da
educação
DURAÇÃO 4 horas/aula
NÚMERO DE PARTICIPANTES Até 50
VALOR R$ 1.000,00 hora/aula
MATERIAIS A nosso cargo materiais da exposição interativa, montagem, acompanhamento e desmontagem.
DOCENTE: VITOR JANEI
Licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Especialista em Linguagens das Artes pela Universidade de
São Paulo (USP) e Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atualmente é Doutorando em Educação pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Estudou percussão com Luís Zanetti, no Instituto Brincante; ritmos brasileiros com Ari Colares;
música corporal com Fernando Barba (Barbatuques); música latina com Camilo Zorrilla. Atuou nos espetáculos “O médico e a forca” (2000),
“Recomeço” (2001) pela Companhia de Teatro Millenium e, no “Auto do bumba meu boi” (2013), pela Cia Teatro do Baú. Foi membro do grupo
de pesquisa de danças populares maranhenses “Pé no Terreiro” (2012) e, do grupo de estudos em manifestações brasileiras “Gira Fulô”.
Trabalhou como professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil nas redes municipais de Rio Claro, Barueri e São Paulo. Foi professor
de Educação Infantil e formador de professores no Instituto Fazenda da Toca (Itirapina/SP). Hoje, atua na área de formação de professores
tendo como foco a Educação Infantil e as Artes.
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ESPETÁCULO ADOLESCER
Sucesso entre pais e adolescentes há mais de 17 anos, o espetáculo gaúcho
Adolescer volta com novidades no texto, abordando assuntos atuais entre
famílias e trazendo novas trilhas, coreografias e personagens para os palcos.
Escrita, produzida e dirigida pela atriz, professora e pedagoga Vanja Ca Michel, a
montagem já teve 45 atualizações desde que surgiu, mantendo um roteiro sempre atual
e com o jeito dos novos adolescentes. Na nova temporada, o público vai encontrar um
roteiro mais voltado para as famílias, focado principalmente no relacionamento dos jovens
com seus pais e na valorização dos professores, com pequenos fragmentos de textos
do médico e psicanalista José Outeiral, do educador Rubem Alves e do escritor Moacyr
Scliar. “Escutar é o melhor caminho para entender o que está acontecendo com essa
gurizada. Passei seis meses ouvindo adolescentes, médicos, terapeutas, professores,
youtubers, pais, mães e avós, e também participando de grupos de whastApp com
jovens de diversas cidades do Brasil para construir o novo texto”, conta Vanja. A diretora
ainda usa revistas teens, livros e artigos especializados no assunto para renovar a
peça a cada ano, além de estar sempre antenada em séries, filmes, músicas, memes,
gírias e modinhas do universo adolescente. Entre essas novidades, a autora destaca
na nova temporada o K-Pop, gênero musical originado na Coreia do Sul que mistura
coreografias em conjunto e diversos elementos visuais em vídeos e apresentações.
Na peça, o público poderá subir no palco e interagir com o elenco em uma coreografia
criada pela bailarina gaúcha Maki, especializada no gênero, durante uma brincadeira de
Random Play Dance, que já ficou famosa entre os adolescentes do mundo todo. Além
dessa dança especial que será feita com a plateia, outras coreografias assinadas por
Thiago Fernandes também vão poder ser conferidas na peça. Com 14 atores em cena
representam mais de 140 personagens, a montagem ainda aborda assuntos recorrentes
nos últimos anos e que já são clássicos do Adolescer, como a relação dos jovens com
o excesso de informações e as novas tecnologias, as difíceis tomadas de decisões
e questionamentos sobre o sentido da vida, as mudanças corporais, a alta voltagem
emocional, a busca da sexualidade e o suicídio. “A afirmação de que a adolescência
é uma fase difícil está presente na vida de muitos adultos, e o espetáculo Adolescer
coloca no palco as maravilhas e as fragilidades desta fase tão importante. É a fase do
“ser ou não ser”, de mostrar suas decisões, de descobrir quem são, para onde vão e
o que querem ser. É a fase das altas voltagens emocionais e também dos lutos. O luto
pelo corpo infantil, pelas ideias infantis, pela idealização dos pais.”, explica Vanja.

PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores,
pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação

técnicos

DURAÇÃO Espetáculo com 1h40 de duração e bate papo de 30
minutos no final.
VALOR R$ 11.000,00 mais transporte, hospedagem e alimentação
para 18 pessoas
MATERIAIS Locação de iluminação (enviamos rider).
FICHA TÉCNICA
Texto e Direção: Vanja Ca Michel
No texto pequenos complementos de: José Outeiral, Rubem Alves e Moacyr
Scliar
Coreógrafo: Thiago Fernandes
Coreografias K-Pop: Maki
Elenco: Anderson Vieira, Ane Troian, Débora Araujo, Francine Cercal, Guilherme
Fraga, Gustavo Toledo, Joana Troian, Julia Troian, Lucas Ortiz, Luis Henrique
Leite, Matheus Severo, Nathália Severo, Rafael Sidarta e Roberta Jorge.
Arranjo Vocal e Produção Musical da música: “Como Nossos Pais” Ricardo
Severo com vocal solo de Rubens Caribé.
Desenho de luz: Moa Junior
Trilha Sonora pesquisada: Vanja Ca Michel
Operação de som: Alexandre Ricardo
Fotos: Cau Guebo
Assessoria de Imprensa: Jéssica Barcellos Assessoria de Comunicação
Produção: Vanja Ca Michel e Moa Junior
Realização: Cia Déjà vu
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PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação, pais e
familiares,
DURAÇÃO Espetáculo com 1:00 h de duração bate papo de 20 minutos no final.

ESPETÁCULO AS VELHAS FIANDEIRAS
Essa é a história de uma menina que não gostava de fiar, por mais que sua mãe mandasse. Um dia, ela é
levada ao palácio da Rainha, onde se vê obrigada a fiar uma enorme quantidade de lã. Com a ajuda de três
velhas muito esquisitas, ela muda seu destino.
Este é o terceiro espetáculo do grupo, e foi baseado nos contos “As Fiandeiras” dos irmãos Grimm e
“As Três Velhas” de Luís da Câmara Cascudo. Desde o princípio, a figura das três velhas atraiu o grupo,
pela possibilidade do jogo cômico, pela poesia, musicalidade e composição física das personagens. Para
desenvolver sua criação do espetáculo, o grupo pesquisou a técnica dos Bufões, seres que estão à margem
da sociedade e, por isso, mantêm um olhar crítico e debochado sobre o mundo. De seu ponto de vista, os
bufões zombam de tudo e têm a incrível capacidade de serem grotescos e sublimes ao mesmo tempo.
Vencedor do Prêmio APCA/2004, na categoria de Melhor Espetáculo Infantil, e também dos Prêmios CocaCola FEMSA, nas categorias de melhor espetáculo, melhor música e melhor texto
Em as velhas fiandeiras As Meninas do Conto, colocam em questão a importância dos indivíduos, adultos
ou crianças serem comprometidos com suas próprias essências, com a busca pelos sonhos e a confiança
de ser e poder ser aquilo que se é, e não somente o que o outro quer ou espera. Nesse espetáculo, a
protagonista é uma menina que desafia as convenções estabelecidas pela sociedade de seu tempo e
consegue tomar o fio de sua vida nas próprias mãos, fiando, assim seu próprio destino

VALOR DO CACHÊ POR APRESENTAÇÃO R$ 7.600,00 (para a Grande São Paulo para demais localidades + valor de
transporte equipe e cenário + hospedagem+ alimentação. Equipe de 8 pessoas. Obs: equipamentos para adaptação de
espaço que não possui estrutura de teatro, não estão inclusos.
LOCAIS DE REALIZAÇÃO Esse espetáculo pode ser realizado em teatros, mas também em salas múltiplouso, auditórios
(desde que seja possível adapta-las as nossas necessidades
MATERIAIS Locação de som e iluminação (enviamos rider). Fechamento de caixa preta com lycras.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA Livre

FICHA TECNICA:
Criação e Concepção: Simone Grande, Kika Antunes, Luciana Viacava, Nina Blauth.
Colaboração: Eric Nowinski
Dramaturgia: Cassiano Sydow Quilici, em colaboração com as atrizes.
Elenco: Simone Grande, Norma Gabriel, Lilian de Lima e Helena Castro
Criação Musical: Guilherme Maximiano, Girlei Miranda, Kika Antunes, Luciana Viacava, Nina Blauth e Simone Grande.
Direção Musical e Arranjos: Guilherme Maximiano e Nina Blauth
Preparação Vocal: Miriam Maria
Preparação Corporal (Técnica de Bufão): Luciana Viacava
Iluminação: Eric Nowinski
Cenário e Figurino: Silvana Marcondes
Maquiagem: Armando Filho
Produção: Joice Portes
Realização: Grupo As Meninas do Conto e Cenne Gots
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MATERIAIS Locação de som e iluminação (enviamos rider).
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA Livre

ESPETÁCULO PEDRO PALERMA E OUTRAS HISTÓRIAS
Uma grande brincadeira vai começar!!! Aqui tem espaço para tudo, basta querer imaginar duendes, fadas,
princesas, gente da água, macaco correndo pra cá e pra lá... Também não vão faltar risadas, surpresas e até
mesmo um friozinho na barriga. O Sapateiro e os Duendes (Irmãos Grimm), Mãe D´água e O Macaco perdeu
a banana (Luis da Câmara Cascudo), As Fadas (Charles Perrault) e Pedro Palerma (Hans Christian Andersen),
são os contos que fazem parte da peça.No espetáculo “Pedro Palerma e Outras Histórias”, privilegiamos a
arte dos contadores de histórias. As atrizes se revezam entre a narração e os personagens, que cada conto
apresenta, utilizando adereços e figurinos. As músicas foram especialmente compostas para o espetáculo
e são interpretadas ao vivo pelas percussionistas e atrizes
RELEASE
Este espetáculo faz parte do Projeto Quem Quiser Que Conte Outra, que incentiva a leitura através da arte. Desse trabalho,
o grupo realizou 55 apresentações em escolas públicas do Estado de São Paulo, atendendo a mais de 12.000 crianças.
A montagem reúne contos de alguns dos maiores compiladores de histórias de todos os tempos: Irmãos Grimm, Hans
Christian Andersen, Charles Perrault e Luís da Câmara Cascudo. Paralelamente à criação dessa montagem, o grupo produziu
um CD de histórias do espetáculo. Para participar, foram convidados alguns músicos, entre eles Antônio Nóbrega, Renata
Matar e Mestre Brasília.

FICHA TÉCNICA:

Direção do Espetáculo: Simone Grande
Diretor Musical: Girlei Miranda
Adaptação do Texto: Simone Grande em processo colaborativo com
Cristina Bosch, Danielle Barros, Fabiane Camargo, Helena Castro e Girlei Miranda.
Elenco: Danielle Barros e Lívia Sales
Músicos de Cena: Cristina Bosch e Helena Castro
Cenário e Figurino: Lú Bueno
Assistente de figurino e cenário: Karina Cordeiro
Músicas: Girlei Miranda, Simone Grande, Helena Castro,
Cristina Bosch, Fabiane Camargo e Daniele Barros
Iluminação: Aline Barros
Produção : Joice Portes
Realização: Grupo As Meninas do Conto

PÚBLICO-ALVO Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da
educação, pais e familiares,
DURAÇÃO Espetáculo com 1:00 h de duração bate papo de 20 minutos no final + material pedagógico digital para
educadores trabalharem em sala de aula.
VALOR DO CACHÊ POR APRESENTAÇÃO R$ 7.300,00 (para a Grande São Paulo para demais localidades + valor de
transporte equipe e cenário + hospedagem+ alimentação)
LOCAIS DE REALIZAÇÃOEsse espetáculo pode ser realizado em teatros, mas também em salas múltiplouso, auditórios,
quadras entre outros

SOBRE O GRUPO:
•

23 anos de História(s) no teatro profissional

•

9 espetáculos no repertório bem avaliados pelo público e pela crítica

•

19 Prêmios da crítica especializada

•

25 indicações a Prêmios pelo país

•

18 projetos executados contemplados em Leis de Fomento e Incentivo à Cultura em âmbito municipal, estadual e federal

Aplaudido por mais de 1.300.000 (Um milhão e trezentos mil expectadores) ao longo desses anos
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ESPETÁCULO BICHO, BICHINHO, BICHÃO
Numa floresta cheia de bichos, bichinhos e bichões, uma cabrita e seus cabritinhos chegam procurando
uma casa para morar. Descobrem que a única casa disponível é mal assombrada. Ela e seus filhos, com
a ajuda de uma formiguinha conseguem expulsar o “fantasma”, que na verdade era um besouro cantor.
Depois seus cabritinhos ficam em perigo quando o Lobo tenta enganá-los, se fingindo de cabrita. Mas no
final o Lobo vai embora decidido a nunca mais comer cabritos, festa na floresta!
O espetáculo Bicho Bichinho Bichão foi criado para que as crianças que começam a entender o que é o
teatro possam passar por esta experiência de forma acolhedora e significativa, intensificando a relação
entre crianças, atores, bonecos e música

FICHA TÉCNICA:
Direção: Simone Grande
Assistência de Direção: Daniela Schitini
Dramaturgia: Simone Grande e Daniela Schitini
Direção de Produção: Cenne Gots
Elenco: Daniele Schitini, Eugenio La Salvia e
Flávio Rodrigues

PÚBLICO-ALVO
Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da educação, pais e
familiares,
DURAÇÃO Espetáculo com 1:00 h de duração bate papo de 20 minutos no final + material pedagógico digital para
educadores trabalharem em sala de aula.
VALOR DO CACHÊ POR APRESENTAÇÃO R$ 7.000,00 (para a Grande São Paulo para demais localidades + valor de
transporte equipe e cenário + hospedagem+ alimentação)
LOCAIS DE REALIZAÇÃO Esse espetáculo pode ser realizado em teatros, mas também em salas múltiplo uso, auditórios,
quadras entre outros
MATERIAIS Locação de som e iluminação (enviamos rider).
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre recomendado para crianças entre 4 e 7 anos.

Direção de Arte: Adriana Meirelles
Criação e Pesquisa Musical: Renata Mattar
Figurino: Isabela Teles e Edson Braga
Desenho de Luz: Eric Nowinski e Aline Barros
Confecção de Cenário e Bonecos: Gal Gruman e Ruth Takiya
Preparação Corporal: Letícia Doreto
Fotógrafo: Beto Amorim
Produção e Administração: M.C.G. Editoração e Produções Ltda e A Fabulosa Cia. Teatro de Histórias
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NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS HISTÓRIAS DAQUI E DE LÁ

Um Violeiro Toca de Almir Sater. Além de algumas canções da cultura tradicional. Uma apresentação cheia de aconchego e interação, para
contar, cantar e lembrar.

Nada mais gostoso do que ouvir histórias, é um encontro entre as histórias, quem conta e quem ouve. Esta
apresentação reúne diversos contos populares do mundo, onde a contadora narra as histórias utilizando
objetos, figurinos e adereços trazendo o aspecto lúdico da narração. O trabalho é acompanhado por um
músico, desta forma será entremeado por músicas, brincadeiras e suaves pontuações percussivas.

CONTOS BRASILEIROS E ADIVINHAS Selecionamos diferentes tipos de contos brasileiros: contaremos histórias de encantamento, mitos
indígenas, e também aqueles que dão um pouquinho de medo...estas histórias serão entremeadas por adivinhas, ou charadas desafiadoras
para o público pensar e se divertir

PÚBLICO-ALVO O Grupo As Meninas do Conto possui um repertório vasto de histórias e por isso consegue montar
apresentações específicas a partir de um recorte temático ou perfil de público. Contamos histórias para crianças, jovens e
adultos, cada um com sua especificidade de temas e contos.

CONTOS DE BICHOS Para este encontro o grupo As Meninas do Conto reuniu contos de animais de muitos tipos; com garras, escamas,
pelos, bicos e penas, cheios de esperteza, magia e artimanhas. Estas são as histórias preferidas das crianças.

DURAÇÃO Apresentação com 40 h de duração

CONTOS DE ENCANTAMENTO Apresentaremos seres e objetos mágicos, transformações, bruxas e duendes nesta narração.

VALOR DO CACHÊ POR APRESENTAÇÃO R$ 2.500 (narradora + musicista) (para a Grande São Paulo. Para demais
localidades + valor de transporte equipe e cenário + hospedagem+ alimentação. Equipe de 3 pessoas. Obs: Caso o espaço
tenha uma acústica que necessite de amplificação dos instrumentos e voz, os valore de locação não estão inclusivos.
LOCAIS DE REALIZAÇÃO Essa apresentação pode ser realizada em teatros, mas também em salas múltiplouso.
MATERIAIS Locação de som a depender da acústica do espaço (enviamos rider).
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA Temos Histórias para diversos perfis de público e faixas etárias. Adultos, Jovens e Crianças.
ALGUMAS SUGESTÕES DE TEMAS:

HISTÓRIAS PARA A DIVERSIDADE Seleção de contos que nos falam das dificuldades e das belezas de se conviver com outros, ou de
descobrir maneiras criativas de convivência. Somos feitos de histórias, cercados por relatos de hoje, de antes e também aquelas histórias
que estão por vir. Partilhamos constantemente nossas experiências com os familiares, amigos e as vezes até com desconhecidos. As
histórias nos ajudam a conviver, a nos entender, e também compreender o mundo que nos cerca. E a mesma história pode tocar as pessoas
de maneiras diferentes, por que somos diferentes, esta é a beleza da convivência: coexistir num mesmo local de maneira harmoniosa e
única

CONTOS E CAUSOS CAIPIRAS Nesta apresentação Simone Grande reuniu várias histórias que fazem parte do universo caipira, trazendo
a memória da roça, das avós, das casas e quintais, onde as pessoas se reuniam para contar histórias e tocar uma moda de viola. Também
resgatamos alguns contos de nosso querido Pedro Malazarte, personagem que é um exemplo de esperteza, de inteligência, e de criatividade.
Tudo isso acompanhado pela viola de Antônia Matos, que traz a sonoridade dos caboclos e sertanejos brasileiros, símbolo da cultura
caipira. Para isso trazemos algumas músicas como: Cuitelinho de Pena Branca e Xavantinho, De Papo Para o Ar de Joubert de Carvalho e

CONTOS DO MUNDO Daremos um passeio pelo mundo através das histórias, com diversas paisagens, sons, cores, cheiros, sabores,
formas de viver e pensar que podem ser próximas ou muito diferente das que conhecemos. Nesta narração foram selecionados contos de
todos os cantos do mundo, um conto vindo da Noruega, da Inglaterra, também de lá do outro lado do planeta, vindo do Japão e da Índia
outros de longínquos e antigos povos. Daremos um passeio pelo mundo através das histórias.
CONTOS DE EXPLICAÇÃO/ETIOLÓGICOS Selecionamos para essa apresentação histórias e mitos de origem, provenientes de culturas
diversas, que foram criados por seu povo para explicar o surgimento de algum elemento da natureza, ou a mudança da formas/aspectos de
determinado ser ou mesmo a criação do universo e dos próprios seres humanos. Nesse repertório constam mitos de sociedades indígenas
amazônicos, assim como os de sociedades africanas de culturas orais, contos tradicionais de países da América do sul somados a alguns
populares brasileiros, que versam sobre temas como o surgimento das estrelas, ou os motivos da mudança de pele das cobras, sobre as
cores e o formato da carambola, ou as características da mandioca, entre outros.

CONTA UM CUENTO
Culturas repletas de histórias que nos contam de povos e lugares, nem tão distantes, mas algumas vezes desconhecidos. Um desejo
de nos aproximarmos de nossos irmãos do continente latino-americano fez nascer este trabalho, histórias entremeadas por canções. A
estrutura conta sempre com quatro histórias narradas, e músicas de diferentes lugares da América Latina: Venezuela, Costa Rica, República
Dominicana e Brasil. O público partilhará histórias que fazem parte da memória de povos latino-americanos, com muita diversão, alegria e
interação.
CONTOS DE SHEERAZADE- JOVENS E ADULTOS
As Meninas do Conto propõem ao público jovem e adultos, uma apresentação especialíssima, na qual as atrizes do grupo farão uso da
palavra, sons, luzes, cores e cheiros para propor um mergulho nas obras d’ As Mil e Uma Noites. O público é convidado a se acomodar na
instalação artística, especialmente criada para essa atividade, e a sentar nas almofadas, como se estivesse nos aposentos do sultão Sharyar,
que noite após noite, ouve as histórias contadas por Sheerazade

CURSOS EAD
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS

Educação Infantil

ARTE E CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA DA BNCC
PÚBLICO-ALVO: Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes,
profissionais da educação
DURAÇÃO: 40 hs
VALOR: R$ 120,00
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EMENTA
Este curso tem como objetivo levar os professores que ensinam Arte na Educação Infantil a compreender as habilidades
relativas às diferentes linguagens artísticas presentes na BNCC.
Como sabemos, a BNCC da Educação Infantil organiza os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento por Campos de
Experiência. Neste curso, enfocamos os seguintes campos:
•

O EU, O OUTRO E O NÓS

•

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

•

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

•

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Além disso, na BNCC, os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento estão organizados em três grupos divididos
por faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às características do
desenvolvimento das crianças, a saber:
•

BEBÊS (ZERO A 1 ANO E 6 MESES)

•

CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES)

•

CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES)

Nosso curso segue a mesma organização. Assim, neste curso você encontrará 4 módulos, que correspondem aos Campos
de Experiência citados. Dentro de cada módulo, você encontrará 4 aulas, sendo as três primeiras correspondentes às
faixas etárias, e a quarta, uma aula final que sintetiza o que foi estudado no módulo. Ao final de cada módulo, você fará
uma prova de múltipla escolha e, somente após a aprovação, você poderá passar para o próximo módulo. Em cada aula,
você encontrará duas videoaulas e dois textos para estudos.
Este curso é autoinstrucional. Se necessário, entre em contato conosco pelo email
SUPORTE@ARTEINTEGRADA.COM.BR

CURSOS EAD EDUCAÇÃO INFANTIL

COORDENAÇÃO GERAL
ELIANA POUGY
É doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP (bolsa FAPESP), mestre em Educação pela FEUSP, especialista em Linguagens da Arte pelo CEUMA-USP e graduada em Comunicação
Social pela FAAP. É autora de livros didáticos e paradidáticos sobre Arte para crianças e
professores (editoras Ática, Moderna, SM, Oxford do Brasil e Editora do Brasil). É autora de
Arte da coleção Saberes da Vida, Saberes da Escola, para EJA 6o a 9o ano, aprovado no
PNLD EJA 2014, do livro Ápis Arte 4o e 5o anos, aprovado no PNLD 2016, e coautora do livro
Todas as Artes, ensino médio, aprovado no PNLD 2018. Foi a elaboradora da 1a versão do
Curriculo de Arte para o Ensino Fundamental do Município de São Paulo. Foi professora de
Arte na educação básica e no ensino superior (Universidade de Mogi das Cruzes - UMC).
Estudante no grupo de pesquisa CNPq NU-SOL Núcleo de Sociabilidade Libertária /PUCSP. Sua pesquisa relaciona-se à Teoria Política Contemporânea, Resistências Infantojuvenis,
Sociedade de Controle, Indisciplinas escolares, Arte-educação.

COORDENAÇÃO DO CURSO
RODRIGO FLAUZINO
Pedagogo, formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP – Campus
de Ribeirão Preto; Especialista em Linguagens das Artes pelo Centro Universitário Maria
Antônia – USP. Trabalhou como professor de Educação Infantil na Creche/Pré-Escola
Carochinha – USP, Campus de Ribeirão Preto, de 2001 a 2008. Posteriormente, atuou
na Coordenação Pedagógica e Gestão da Creche/Pré-escola Central da USP, Campus
Capital, de 2008 a 2017. Atualmente é educador/pedagogo junto ao Centro de Apoio
Educacional e Psicológico (CAEP), vinculado à Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão
Preto e seus cursos de graduação.
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FERNANDO MAGALHÃES

DOCENTES
RODRIGO FLAUZINO
Pedagogo, formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP – Campus
de Ribeirão Preto; Especialista em Linguagens das Artes pelo Centro Universitário Maria
Antônia – USP. Trabalhou como professor de Educação Infantil na Creche/Pré-Escola
Carochinha – USP, Campus de Ribeirão Preto, de 2001 a 2008. Posteriormente, atuou
na Coordenação Pedagógica e Gestão da Creche/Pré-escola Central da USP, Campus
Capital, de 2008 a 2017. Atualmente é educador/pedagogo junto ao Centro de Apoio
Educacional e Psicológico (CAEP), vinculado à Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão
Preto e seus cursos de graduação.

VITOR JANEI
Licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Especialista
em Linguagens das Artes pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Educação
pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atualmente é Doutorando em Educação
pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Estudou percussão com Luís Zanetti,
no Instituto Brincante; ritmos brasileiros com Ari Colares; música corporal com Fernando
Barba (Barbatuques); música latina com Camilo Zorrilla. Atuou nos espetáculos “O médico
e a forca” (2000), “Recomeço” (2001) pela Companhia de Teatro Millenium e, no “Auto
do bumba meu boi” (2013), pela Cia Teatro do Baú. Foi membro do grupo de pesquisa
de danças populares maranhenses “Pé no Terreiro” (2012) e, do grupo de estudos em
manifestações brasileiras “Gira Fulô”. Trabalhou como professor de Ensino Fundamental
e Educação Infantil nas redes municipais de Rio Claro, Barueri e São Paulo. Foi professor
de Educação Infantil e formador de professores no Instituto Fazenda da Toca (Itirapina/SP).
Hoje, atua na área de formação de professores tendo como foco a Educação Infantil e as
Artes.

É pedagogo formado pelas Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT) e pós-graduado
em Linguagens da Arte pelo Centro Universitário Maria Antônia (USP). Foi docente da
rede municipal de Nova Campina/SP e professor das Faculdades Integradas de Itararé
(FAFIT) no curso de Pedagogia e nas licenciaturas em Matemática, História e Letras com
as disciplinas didático-pedagógicas. Foi professor de Arte do Colégio XXV de Abril/FAFITObjetivo de Itararé/SP em que trabalhou com turmas do Ensino Fundamental I até o Ensino
Médio. Estudou dança pela Oficina de Dança Denize Claro de Itapeva/SP. Participou dos
grupos teatrais Em Cena Ação de Itapetininga/SP e Cia. Teatral Sem Limites de Itapeva/SP.
Foi fundador e regente, por dez anos, do coro cênico Madrigal Pange Lingua de Itapeva/
SP com o qual venceu por três edições o Mapa Cultural Paulista na categoria canto coral
e participou do Cantoritiba (PR) – Festival Internacional de Corais de Curitiba em 2015
e 2016, obtendo o 2º e o 3º lugar, respectivamente, na categoria Música Popular/Coro
Cênico. Atualmente reside em Curitiba, onde participa do Coro Masculino Ottava Bassa
sob regência de Alexandre Mousquer e do Coral da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), onde também rege o Coro Jovem Entrevoz, sob a supervisão da maestrina
Priscilla Pruetter. Atua com o processo pedagógico do projeto JOGARTA (Curitiba/PR) de
jogos analógicos e RPG.

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS OFICINAS:
ELANA GOMES PEREIRA

Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação pela
PUC SP, já trabalhou como professora na Escola da Vila, Escola Viva, Colégio Sidarta e
Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo Limpo SP, em
educativos de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes Visuais na Móbile
Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação Infantil até o Fundamental II.
Atua com formação de professores e educadores desde 1998 em diferentes instituições e
contextos: Instituto APAE SP, OSCIP Mais Diferenças, Instituto Rodrigo Mendes, Escritório
de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola da Vila, Comunidade educativa CENPEC,
Comunidade educativa CEDAC, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

Ensino Fundamental – Anos Iniciais

BNCC EM AÇÃO
ARTE NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
PÚBLICO-ALVO: Licenciandos, docentes, gestores, mantenedores, técnicos pedagógicos, dirigentes, profissionais da
educação
DURAÇÃO: 40 hs
VALOR: R$ 120,00

CURSOS EAD ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
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EMENTA
Este curso tem como objetivo analisar e explicar
as habilidades relativas às diferentes linguagens
artísticas presentes na BNCC a professores
que ensinam Arte nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.
Como sabemos, a BNCC organiza as competências
específicas do componente curricular Arte em
Unidades Temáticas, referentes às linguagens
artísticas Artes Visuais, Música, Dança, Teatro e
Artes Integradas, e em Objetos de Conhecimento
e Habilidades que variam conforme a linguagem.
Nosso curso segue a mesma organização. Assim,
neste curso você encontrará 5 módulos, que
correspondem às Unidades Temáticas, sendo
elas Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e
Artes Integradas. Dentro de cada módulo, você
encontrará aulas que correspondem aos Objetos
de Conhecimento referentes a cada Unidade
Temática, como proposto pela BNCC.
Cada aula contém duas videoaulas e dois textos
para estudos. Ao final de cada módulo, você fará
uma prova de múltipla escolha e, somente após
a aprovação, você poderá passar para o próximo
módulo.

Este curso é autoinstrucional. Se necessário, entre em
contato conosco pelo email
SUPORTE@ARTEINTEGRADA.COM.BR

COORDENAÇÃO GERAL
ELIANA POUGY
É doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP (bolsa FAPESP), mestre
em Educação pela FE-USP, especialista em Linguagens da Arte pelo
CEUMA-USP e graduada em Comunicação Social pela FAAP. É
autora de livros didáticos e paradidáticos sobre Arte para crianças e
professores (editoras Ática, Moderna, SM, Oxford do Brasil e Editora
do Brasil). É autora de Arte da coleção Saberes da Vida, Saberes
da Escola, para EJA 6o a 9o ano, aprovado no PNLD EJA 2014, do
livro Ápis Arte 4o e 5o anos, aprovado no PNLD 2016, e coautora
do livro Todas as Artes, ensino médio, aprovado no PNLD 2018.
Foi a elaboradora da 1a versão do Curriculo de Arte para o Ensino
Fundamental do Município de São Paulo. Foi professora de Arte
na educação básica e no ensino superior (Universidade de Mogi
das Cruzes - UMC). Estudante no grupo de pesquisa CNPq NU-SOL
Núcleo de Sociabilidade Libertária /PUC-SP. Sua pesquisa relacionase à Teoria Política Contemporânea, Resistências Infantojuvenis,
Sociedade de Controle, Indisciplinas escolares, Arte-educação.

COORDENAÇÃO DO CURSO
ANDRÉ VILELA
É Licenciado em Educação Artística pela Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Atualmente é Coordenador pedagógico do
programa Fábricas de Cultura de São Paulo e colabora na Escola
Vereda, na elaboração de conteúdo e formação de professores em
Arte. Foi professor de arte e de História da Arte do Fundamental
1 e 2 e do Ensino Média da Escola da Vila. Trabalhou em projetos
educativos de instituições como SESC SP, Centro Universitário
Maria Antônia, MAM-SP, MASP e Bienal Internacional de São Paulo.
Coordenou cursos de capacitação e de formação de professores
em Arte em diversas regiões do Brasil, pela Comunidade Educativa
CEDAC. Autor de livros didáticos sobre Arte, entre eles teve livro
Todas as Artes, para o Ensino Médio, no qual é co-autor com Eliana
Pougy, aprovado no PNLD 2018.

CURSOS EAD ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
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DOCENTES
MARCIA REGINA DA SILVA
Mestre em Comunicação e Semiótica e com Licenciatura plena em Educação Artística,
com experiência em docência no Ensino formal e Educação Continuada de Professores,
autora de publicações diversas, entre as quais, a Coleção Didática de Artes do Sistema
Anglo de Ensino, os materiais de referência para profissionais da Educação de segmentos
diversos entre os quais destaca-se a “De olho na Cultura: um ponto de vista afro-brasileiro
e o paradidático A lenda da Pemba” (Obra integrante do Projeto: Livros Animados do
Programa A Cor da Cultura. Atualmente concentra suas atividades como Docente do
Ensino Superior ministrando as disciplinas Fundamentos, Metodologia e Prática de Ensino
de Arte e Comunicação e Semiótica, entre outras. Desenvolve e acompanha projetos para
o ensino de Artes e Educação para diversidade.

PIERO DAMIANI
É bacharel em música pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), compositor, arranjador,
percussionista, pianista e cantor. É tecladista de bandas de rock / soul. É regente coral e
coach vocal. É compositor de trilhas sonoras para audiovisual e teatro onde também é ator.
Trabalhou como assessor técnico na linguagem de música junto ao programa Fábricas
de Cultura, do governo do Estado de SP. Foi professor de música e artes em escolas
particulares de São Paulo por mais de 10 anos.

MELINA SANCHEZ
Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Terapia
Ocupacional pela mesma universidade. Especializou-se em Dança-Educação pelo
Trinity Laban (Londres, 2002) e Laban e Didática da Dança no Caleidos Arte e Ensino
(São Paulo, 2003-2008). Cursou Reeducação do Movimento no Instituto Ivaldo Bertazzo,
Massoterapia na Escola AMOR, Danças Circulares com Friedel Eibl-Kloke e Yoga para
Crianças (Metodologia Yoga com Histórias). Possui ampla experiência como professora de
dança para bebês, crianças, adolescentes adultos e pessoas com deficiência em cursos
livres e em escolas de ensino regular. Foi professora no curso de Licenciatura em Música
da UFSCar. Como bailarina tem uma formação diversificada – fez Balé Clássico e desde
1995 se dedica à Dança Contemporânea. Foi intérprete criadora da Caleidos Cia. de
Dança (São Paulo) de 2004 a 2011 sob direção de Isabel Marques. É professora no Curso
de Licenciatura em Música (Licenciatura) e na Pós-graduação da Faculdade Cantareira e
integra o Núcleo de Pesquisa em Coreologia no Instituto Caleidos. Também atua como
assessora no Grupo de Pesquisa interdisciplinar Entrelaços (Derdic/ PUC SP) com crianças
no espectro autista.

CARLOS HENRIQUE HABE
É mestre em Teoria, Crítica e História da Arte pela Faculdades Associadas Santa Marcelina
(FASM), especialista em Avaliação de Aprendizagem na Perspectiva Sócio-construtivista
pela PUC-Cogeae, pós-graduado em Psicopedagogia pela UniFIEO e graduado em artes
plásticas pela FAAP. Atua como professor de arte desde 2003. É artista e psicopedagogo.
Foi formador de professores em arte no Cedac, tutor de EAD da Fundação Bienal de SP,
educador de exposições temporárias (no SESC-SP e Bienal de SP) e avaliador da comissão
de seleção dos projetos de oficinas culturais da Secretaria de Cultura de SP (Assaoc).
Trabalhou na elaboração de livros e materiais didáticos de arte (editoras AJS, SM e SESI/
SENAI). Também foi professor de história da arte e literatura em cursinhos preparatórios
para vestibular e saxofonista em diversos projetos.

OFICINEIROS
CAIO SILVIANO
Ator formado na Escola Superior de Artes Célia Helena e Teatro-Escola Célia Helena
(2017/2013), realizou o programa Stanislavsky Summer School (EUA) do Teatro de Arte de
Moscou (2014). Trabalha como ator e diretor em algumas companhias como Cia. Artéria
Teatral, Una Cia e Grupo Pano. Desenvolve a atividade de arte-educador em diferentes
escolas e projetos desde 2012.

ANDRÉ VILELA
É Licenciado em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Atualmente
é Coordenador pedagógico do programa Fábricas de Cultura de São Paulo e colabora
na Escola Vereda, na elaboração de conteúdo e formação de professores em Arte. Foi
professor de arte e de História da Arte do Fundamental 1 e 2 e do Ensino Média da Escola da
Vila. Trabalhou em projetos educativos de instituições como SESC SP, Centro Universitário
Maria Antônia, MAM-SP, MASP e Bienal Internacional de São Paulo. Coordenou cursos de
capacitação e de formação de professores em Arte em diversas regiões do Brasil, pela
Comunidade Educativa CEDAC. Autor de livros didáticos sobre Arte, entre eles teve livro
Todas as Artes, para o Ensino Médio, no qual é co-autor com Eliana Pougy, aprovado no
PNLD 2018.

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS OFICINAS
ELANA GOMES PEREIRA
Formada em Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela FAAP e mestre em educação pela
PUC SP, já trabalhou como professora na Escola da Vila, Escola Viva, Colégio Sidarta e
Projeto Vida. Foi coordenadora pedagógica no Projeto Arrastão Campo Limpo SP, em
educativos de exposições em diferentes unidades do SESC e de Artes Visuais na Móbile
Integral, onde elaborou o currículo de Artes da Educação Infantil até o Fundamental II.
Atua com formação de professores e educadores desde 1998 em diferentes instituições e
contextos: Instituto APAE SP, OSCIP Mais Diferenças, Instituto Rodrigo Mendes, Escritório
de Arte Expomus, Centro de Estudos da Escola da Vila, Comunidade educativa CENPEC,
Comunidade educativa CEDAC, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna.

GEORGE LUCAS NERCESSIAN
Engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduando em
Licenciatura em Música pela UNESP. Autor de materiais didáticos, educador musical no
ensino formal e pianista com foco em composição e interpretação de música para Teatro.

PEDRO OGATA
Licenciado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UNESP, é arte educador e artista
visual e corporal. Pesquisa cultura visual, tendo como viés a arte educação, focando na
cultura de massa direcionada ao público infantil e seus desdobramentos culturais. Em dança,
seus estudos tiveram como estímulo inicial a religiosidade de matriz africana e abrange as
corporeidades das danças tradicionais brasileiras, sobretudo, afro-brasileiras. Teve como
mestres os bailarinos Irineu Nogueira, Ângelo Madureira e Antônio Nóbrega. É formado
bailarino pelo Instituto Brincante, tendo participado do espetáculo PAI, da Cia. Antônio
Nobrega de Dança. Tem formação em música também, desde criança, estudando piano
popular e percussão popular. Atua, hoje em dia, como bailarino e educador polivalente em
uma instituição formal de ensino infantil.

ARTE INTEGRADA FORMAÇÃO DE EDUCADORES
RUA ALFREDO PIRAGIBE, 22 – VILA MADALENA
SÃO PAULO – SP, CEP 05447-010

ARTEINTEGRADA.COM.BR
ARTEINTEGRADA.EADPLATAFORMA.COM

E-MAIL CONTATO@ARTEINTEGRADA.COM.BR

INSTAGRAM @ARTEINTEGRADA
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