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INTRODUÇÃO
Este relatório objetiva apresentar uma descrição quantitativa e qualitativa
das atividades realizadas pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte,
daSecretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás. O
Ciranda da Arteestá sediado à Rua 227-A, quadra 67-B, Número 60, Setor
Leste Universitário, em Goiânia, Goiás. O relato das atividades institucionaisno
ano letivo de 2017, foram trabalhadas com o objetivo de atender ao que é
proposto no Projeto Político Pedagógico - PPP desta instituição. As atividades
do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte foram desenvolvidas no
período de janeiro a dezembro do ano de 2017 e relatada às instâncias
pertinentes da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado
de Goiás - SEDUCE.

O CIRANDA DA ARTE E OS TRÊS EIXOS PEDAGÓGICOS
O portal online do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte
especifica as metas educacionais que a instituição persegue e tem alcançado
em seu projeto pedagógico de Arte-Educação ao longo de sua história. Essas
metas

se

abrigam

sob

um

triplo

eixo

que

busca

contemplar

a

formaçãocontinuada, a pesquisa escolar e as produções artísticas. Este tripé
resulta como consequência do pensar a Arte-Educação como prática capaz de
transformar sujeitos sociais, objetivo maior do Ciranda da Arte, bem como da
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - SEDUCE.

Formação contínua e continuada de professores:
•

Cursos permanentes, aprovados pelo Conselho Estadual de Educação, em
formato presencial e EAD;

•

Assessoria pedagógica aos professores em suas práticas educativas;

•

Seminários e eventos que agregam arte-educadores para discussões e
reflexões;

Formação de plateia:
•

Itinerância cultural, projeto que leva apresentações artísticas, concertos,
espetáculos para as escolas em todo o estado de Goiás, promovendo o acesso
de estudantes aos bens culturais que lhes são de direito;

•

Espetáculos, concertos e apresentações artísticas diversas com o objetivo de
promover a formação estética de estudantes, servidores da rede e da
sociedade em geral.

Produção Artística:
1. PRODUÇÃO ARTÍSTICA DAS ESCOLAS
•

Acompanhamento dos Projetos de artes visuais, dança, teatro e música
(ensino coletivo de violão, coral e bandas de percussão, marciais e musicais)
desenvolvidos nas unidades escolares;

•

Produção das Mostras das Escolas de Tempo Integral do Reagrupamento,
vinculada aos processos pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano letivo;

2. PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO CIRANDA DA ARTE:
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•

Os Grupos de Produção Artística centram sua atuação na investigação e
aplicação de técnicas e experiências em cada área:

•

A equipe de audiovisual é formada por duas vertentes: uma que realiza a
criação de arte, montagem e edição de materiais digitais, o acervo de registro
fotográfico e de filmagem e a outra que faz a manutenção do site e Facebook.
Estes grupos apresentam em seus objetivos a formação estética dos

estudantes e sociedade em geral e avançam na direção de um ponto de
convergência entre a atividade artística e a docente dos profissionais da área.
Os resultados revelam como esses processos reverberam na práxispedagógica
dos professores e intervêm na formação sensível dos estudantes. São eles:
•

Banda Sinfônica do Estado de Goiás – Ciranda da Arte é um grupo de
produção e pesquisa em Música do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da
Arte/SEDUCE-GO. É formado por professores e estudantes de música da rede
estadual de ensino. Seu corpo instrumental possui instrumentos da família das
madeiras: flauta, clarineta, saxofone, oboé e fagote; metais: trompete,
trombone, euphonium, trompa e tuba; percussão erudita e popular completa
e ainda contrabaixo acústico.

•

Grupo Musical Coro Cênico Ciranda da Arte

•

Apresenta repertórios variados, com músicas nacionais e internacionais que
vão do popular ao erudito. Produziu o espetáculo RockHistóriaapresentando
sucessos que fizeram história no rock internacional e nacional.

•

Grupo Musical Ciranda da Gente

•

O grupo de produção e pesquisa em Música, tem como objetivo a divulgação
e a formação de plateia estudantil e o estímulo à pesquisa do gênero música
popular brasileira. Estreou o espetáculo: A Casa de Vinicius.

•

Grupo Musical Os Menestréis

•

O grupo de produção e pesquisa em Música tem tendo como objetivo a
divulgação e a formação de plateia estudantil e o estímulo à pesquisa do
gênero música popular brasileira.

•

Grupo Experimental de Dança– GED

•

Tem como proposição a experimentação de coreografias com repertórios
contemporâneos, visando organizar metodologias para aplicar nas orientações
das unidades escolares.

•

Grupo Experimental de Teatro - GET

•

Grupo Ciranda dos Contos
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•

Organiza repertórios de apresentação e ao mesmo tempo oferece formação
na área para os professores.

•

Grupo Musical Ciranda das Flautas

•

Têm características definidas pelos respectivos repertórios, mas em comum a
finalidade de desenvolver a sensibilidade e capacidade de apreciação nos
educandos e comunidade em geral, bem como a formação estética.

Pesquisa:
3. FOMENTO À PESQUISA
Nos processos de fomento à pesquisa desenvolve ações de incentivar e
subsidiar a prática da pesquisa como instrumento de conscientização e
reflexão sobre a arte, a escola e as experiências pedagógicas dos professores
desenvolvidas no âmbito das unidades escolares.
O objetivo é fazer com que essas experiências sejam transformadas em
trabalhos científicos a serem divulgados e publicados em congressos,
encontros, seminários e outros eventos da arte e da educação em nível
regional, nacional e internacional, podendo também ser submetidos para
publicação em revistas e periódicos.
A pesquisa fora do âmbito acadêmico, praticada por educadores que se
encontram diretamente envolvidos com a prática escolar, é pensada pelo
Ciranda da Arte como forma de promover a reflexão dos professores sobre a
prática, veiculando formas de transformação da realidade, aprimoramento de
métodos de ensino, aprofundamento teórico e verticalização de conhecimentos
sobre a área em que atuam.
4. PUBLICAÇÕES:
•

Webzine é uma revista digital com o intuito de divulgar ações pedagógicas nas
diferentes áreas artísticas e disponibilizar materiais que auxiliem os
professores em suas ações educativas. Há em cada edição sequências de aulas
detalhadas, videoaulas, tutoriais e outros materiais pertinentes à pratica
docente do ensino das artes. As aulas preparadas são sugestões e reflexões
que visam estimular a pesquisa e troca de experiências nas temáticas
abordadas.

•

Tocar Junto é uma coleção (contendo 7 volumes) que apresenta a
sistematização de uma série de exercícios técnicos contextualizados na
pesquisa de repertórios destinada a professores e alunos de instrumentos de
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metal (trompete, trompa, trombone, eufônio e tuba) e percussão (caixa,
bombo e pratos), voltada para o ensino coletivo de instrumento de banda
marcial. O Método Tocar Junto está em processo de implementação na rede
como uma possível metodologia de Educação Musical e Transformação Social.
5. REGISTROS:

Formação Interna no Ciranda da Arte
Atribuições dos servidores abrangendo três equipes: Administrativa,
Formação Pedagógica e Formação Artística, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro,
com a finalidade de coletar e elaborar as premissas do Planejamento Anual,
com participação de duzentos e cinquenta e nove servidores.
•

Reuniões Semanais no primeiro e segundo semestre, sendo que na segunda
quinzena de outubro o grupo foi direcionado para incorporar a equipe de
organização e produção dasMostras realizadas nas escolas, em escalas por
unidades escolares, compondo as equipes com participantes de cada uma das
áreas da arte: música, dança, artes visuais e teatro.

Assessoria
•

Assessoramento semanal aos professores de artísticas e culturais das
unidades escolares em tempo integral da capital e quinzenal nas unidades do
interior do Estado, além do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo
Projeto IpeArtes em Alto Paraíso - GO.

•

Acompanhamento sistemático dos professores de bandas/fanfarras e linha de
frente das unidades escolares da capital que tem esta modalidade de ensino
e, no interior quando solicitado.
Assim, com a finalidade de otimizar as práticas transformadoras através

da Arte-Educação, o Ciranda da Arte dispõe de um Núcleo Pedagógico, que
divide suas atividades em três eixos principais de atuação: formação
continuada de professores; produções artísticas e pesquisas. Cumpre observar
que essas três vertentes interagem entre si em diversos momentos de suas
práticas no processo ensino-aprendizagem-pesquisa, contemplando tanto a
comunidade escolar quanto a comunidade docente em suas respectivas
unidades escolares.
Nas linhas subsequentes seguem os apontamentos da prática
pedagógica do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arteno ano de 2017,
tanto de natureza quantitativa quanto de natureza qualitativa, conforme
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exposto, que evidenciará uma sinergia entre os eixos em sua atuação. As
práticas serão discriminadas neste relatório de acordo com o tripé apresentado
na estruturação do Núcleo Pedagógico.

EQUIPE ADMINISTRATIVA
O Organograma exposto no Projeto Político Pedagógico do Centro de
Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, localizado na seção 8 e suas subdivisões,
especifica no item 8.4.1 as atribuições próprias da Secretaria do Ciranda da
Arte, que alinham em suas funções de secretariado competências como a de
avaliação de servidores; emissão e revisão de documentos; arquivamento;
processos de aquisição de materiais e serviços; gestão de patrimônio e
documentação.
No decorrer do ano de 2017, a Secretaria do Ciranda da Arte
desempenhou ativamente suas funções, com destaque para o desdobramento
das atividades propostas para o Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão e
Arte e Sustentabilidade – IPEARTES, no município de Alto Paraíso de Goiás,
um projeto que se insere no âmbito das propostas da Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte – SEDUCE para o alcance de 17 objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas na
Região da Chapada dos Veadeiros, especificamente no que tange às metas
globais para a área da educação. Paralelo às atividades dos projetos que foram
desenvolvidas na Instituição, noano em curso, o secretariado do Ciranda da
Arte prosseguiu com todas as rotinas administrativas indispensáveis ao bom
desenvolvimento das atividades inerentes à instituição.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
1. EQUIPE DE PRODUÇÃO E EVENTOS
A Equipe de Produção de Eventos, neste ano de 2017ocupou-se das
atividades desenvolvidas nos dias 11 e 12 de janeiro pela Equipe de Produção
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e Eventos do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte foi direcionada
para a organização, sistematização e logística do Seminário de Planejamento
para o ano de 2017.
Na oportunidade, elaborou e confeccionou o Calendário/Cronograma de
ações do ano letivo em curso. Em seguida a Equipe participoude reuniões para
a formulação da proposta de arte-educativa para as escolas da região leste de
Goiânia.Desenvolveu pesquisa do Edital da FAPEG – Fundação ao Amparo à
Pesquisa de Goiás.Promoveu reunião com alguns membros da equipe de
formação e fez escolha de tema para o Seminário: desafios e possibilidades
contemporâneas. Deu-se início à pré-produção do evento: Comemoração do
dia Internacional dos Contadores de Histórias. A Pré-produção e Produção do
evento: Teatro Educação (Encontros) – Oficina: Alegrias, teatro e alegorias:
Pantagruel e Rabelais, com Ingrid Koudela, aconteceu no dia 9 de fevereiro.
Em 08 de fevereiropromoveu uma mesa de debates sobre temas envolvendo
educação.

Figura 1 - Seminário de Planejamento para o ano de 2017

A Equipe organizou o curso do Biênio para a Certificação dos
professores e participantes da I Festival de Humanidades. Participou de
reunião com Grupo Gestor da Escola Estadual Agenor Cardoso de Oliveira.
Fez a apresentação da proposta do Projeto Arte Educativa para as escolas da
Região Leste.Desenvolveu regência de aulas de teatro no 6º ano daEscola
Estadual Agenor Cardoso de Oliveira– Projeto a Arte Educativa para as escolas
da Região Leste – Professora Mara Veloso. No mês de fevereiro e marçoo
Grupo de Produção e Evento participou do Dia Internacional dos Contadores
de Histórias – Mini- Maratona. Assembleia Legislativa dia 20 de março das 9h
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às 12h. Pré-produção, produção e apresentação do espetáculo A Moça Tecelã:
Dia 15/03 – Auditório da Procuradoria da República em Goiás em
comemoração ao dia da mulher Horário: 14h30. Dia 27/03 – Apresentação da
Moça Tecelã. Ciranda da Arte – Evento: I Boca de Cena às 9h. Pré-produção,
produção: I Boca de Cena do dia 20 ao dia 31 de março. Pré-produção:
Apresentação do grupo de produção “Os Menestréis” com o espetáculo Amor e
Caos. Pré-Produção: Projeto Aluno no teatro – a escola no teatro. Grupo de
Produção GET/Trupe dos cirandeiros.

Figura 2 - A moça tecelã

2. EQUIPE DE FORMAÇÃO
A Equipe de Formação em Música é formada por professores da Rede
Estadual.A Equipe de Formação iniciou as atividades do ano de 2017 com a
organização e participação no Seminário Interno do Centro de Estudo e
Pesquisa Ciranda da Arte com o Tema: “Entre o (re)pensar artístico e o
(des)fazer pedagógico: desafios para o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda
da Arte”.A equipe participou da correção da escrita dos Relatos de Experiência
para o I Seminário de Bandas das Escolas de Tempo Integral. Teve
participação nas reuniões pedagógicas para inteirar-se das resoluções acerca
do Plano de Ação para a Região Leste.Desenvolveu visitas às escolas da
Região Leste para implementação do plano de ação do Projeto, sendo elas:
Colégio Estadual Chico Mendes; Colégio Estadual Dom Fernando II, Escola
Estadual Novo Mundo, Escola Estadual Agenor Cardoso de Oliveira, Escola
Estadual Elísio Campos.Participação nos encontros pedagógicos – Trabalho
Coletivo – das escolas da Região Leste acima citadas; Atuação pedagógica
nas escolas da Região Leste;Estudo sistemático da Matriz Curricular em
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Música;Estudo

e

elaboração

de

sequências

didáticas

relacionadas

à

matriz.Apresentação da performance A Moça Tecelã (Teatro/Música);Reuniões
pedagógicas para análise dos livros didáticos de Arte adotados pelas escolas
da Região Leste correlacionando-os com a Matriz Curricular em Música.
3. EQUIPE DE FORMAÇÃO EM DANÇA
Logo após o retorno do recesso, ainda na primeira quinzena de janeiro,
alguns componentes da equipe de dança participaram da construção e
produção do Seminário interno Ciranda que aconteceu nos dias 12 e 13 de
janeiro, mediado pela professora Warla Paiva, com objetivo de planejar as
ações de 2017.
Nos dias seguintes, como reverberação do seminário interno, houve
aprofundamento da pesquisa e escrita sobre a proposta de parceria com
algumas unidades escolares da Região Leste. Foi realizado um contato com
essas escolas para coleta de dados que possibilitassem uma melhor
estruturação da proposta. Em 26 de janeiro, a equipe de dança também esteve
representada na reunião para sistematizar a“Proposta Arte-Educativa: Ciranda
da Arte e Região Leste”. Em 01 de fevereiro de 2017 (Figuras 3 e 4), na
Subsecretaria Metropolitana de Educação, Cultura e Esporte, aconteceu
reunião com diretores e diretoras das escolas interessadas em parceria e a
equipe de dança também esteve representada nesse momento.

Figura 3 - 01/02/2017 Reunião com os diretores das escolas da Região Leste
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Figura 4 - 01/02/2017 Reunião com os diretores das escolas da Região Leste

Ao longo do mês de fevereiro, realizaram-se visitas às escolas para
dialogar com a gestão e professores que ministram aula de artes. A equipe de
dança, juntamente com colegas Cirandeiros de outras linguagens artísticas,
esteve em diálogo com as seguintes unidades escolares:
•

Professora Alessandra Terra - Centro Especial Elysio Campos

•

Professora Claudia Barreto - Escola Rotary Clube de Goiânia

•

Professora Danusa Senna – Colégio Estadual Professor Wilmar Gonçalves da
Silva

•

Professora Flávia Monteiro – Escola Estadual Jardim Novo Mundo

•

Professor Jhonathans Paiva - Colégio Estadual Dom Fernando Gomes II

•

Professora Lívia Fernandes - Colégio Estadual Irmã Gabriela

•

Professor Renato Rodrigues- Colégio Agenor Cardoso de Oliveira

•

Professoras Warla Paiva e Janaina Calixto -Colégio Estadual Chico Mendes
Em algumas das escolas citadas acima, iniciaram-se ações relativas à

proposta durante as aulas de arte conforme é representada na Figura 5.

Figura 5 - 02/03/2017 “Proposta Arte-Educativa: Ciranda da Arte e Região Leste” no Centro Esp.Elysio
Campos
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Ainda no mês de fevereiro, a equipe de dança participou das reuniões de
deliberação, estudo e formação no Ciranda da Arte Universitário que
aconteceram dias 07/02, 15/02 e 21/02 (Figuras 6 e 7).

Figura 6 - 21/02/2017 Reunião da “Proposta Arte-Educativa: Ciranda da Arte e Região Leste”

Figura 7 - 21/02/2017 Reunião da “Proposta Arte-Educativa: Ciranda da Arte e Região Leste”

Reuniões que aconteceram também durante o mês de março nos dias
07, 14 e 21, tiveram como pauta principal o compartilhamento das experiências
e o andamento da “Proposta Arte-Educativa: Ciranda da Arte e Região Leste”
com os desafios, possibilidades e adequações das ações em cada unidade
escolar (Figura 8).

Figura 8 - 21/03/2017 Reunião da “Proposta Arte-Educativa: Ciranda da Arte e Região Leste”

Iniciou-se também às segundas feiras do referido mês, o estudo
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vivencial da área de dança que busca pesquisar, estudar, produzir ações e
criar novas possibilidades da relação dança e formação continuada.
No decorrer do mês de março houve, ainda, a articulação entre a equipe
de dança e as professoras da disciplina de estágio do curso de licenciatura em
dança da Universidade Federal de Goiás.A equipe de dança, também, retomou
a pesquisa para atualizar banco de dados dos professores da área de dança
nas escolas da rede estadual na cidade de Goiânia, a partir de uma listagem
organizada por Lana Faria, durante o ano de 2016.
A participação de momentos de formações e reflexões também é
interesse da equipe, que se fez presente em alguns eventos:
09/02- Oficina Alegrias, Teatro e Alegorias: Pantagruel e Rabelais,
ministrada pela Prof. Dra Ingrid Koudela. O evento foi organizado pelo
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Performances Culturais/UFG
em parceria com o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/Seduce.
Warla Paiva.
14/02 -

Encontro com José Pacheco. Projeto Escolas em Transição: IFB-

Samambaia-DF (Figura 9). Alessandra Terra, Claudia Barreto e Warla Paiva.

Figura 9 - 14/02/2017 Encontro com José Pacheco. Projeto Escolas em Transição: IFB-Samambaia-DF

10/03- Formação com David Le Breton. O paradigma da corporeidade na
contemporaneidade. UNB- Brasília-DF . Alessandra Terra.
23/03- Ação arte educativa da ArtCo (Figura 10). Estudantes da Faculdade de
Educação da UFG. Ciranda da Arte Setor Universitário- Goiânia-Go. Claudia
Barreto, Jhonathans Paiva e Warla Paiva.
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27, 28 e 29/03- I Boca de Cena –Semana do teatro Ciranda da arte Setor
Universitário-Goiânia-Go. Alessandra Terra, Claudia Barreto, Jhonatans Silva e
Warla Paiva.

Figura 10 - 23/03/2017 Ação arte educativa da ArtCo

Grupos de produção artistica
1. GRUPO EXPERIMENTAL DE TEATRO
O Grupo Experimental de Teatro iniciou as atividades em janeiro
efetivando uma reestruturação e levantamento do acervo do GET, procurando
e registrando os arquivos, as montagens, as apresentações já realizadas e o
patrimônio material do grupo, em uma ação acordada pela organização do
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda para o desenvolvimento do portfólio
anual do mesmo e também, de formulação de registro de bens patrimoniais da
instituição. Realizou-se também a construção do projeto anual de 2017, e
houve participação do seminário de planejamento de toda equipe do Centro de
Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte.
Em fevereiro, devido ao cancelamento dos contratos o que resultou na
alteração da equipe, trabalhou-se em cima de discussões da importância da
renovação do espetáculo “Era uma vez.. lendas indígenas”, a relevância da
pesquisa das lendas indígenas além de retomar a concepção de personagens
e aperfeiçoamento das habilidades dos atores/professores participantes da
apresentação através da reflexão de pensadores e teatrólogos. O estudo das
músicas com repetição e preparação vocal ainda não havia sido iniciada, pois
se aguardava retorno de alguns profissionais para auxiliarem nesse tipo de
preparação. Iniciou-se em fevereiro um trabalho intenso para formulação do
curso “Técnicas teatrais”, que seria oferecido no segundo semestre para
escolas da Região Leste e também para professores de arte de toda Rede
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Estadual de Goiás.Ainda houve participação no dia 08 de fevereiro damesa de
debate com o Prof. Dr. Gilberto Icle e da Profª. Dra. Ingrid Koudela, e no dia 09
de fevereiro da Oficina Alegrias, Teatro e Alegorias: Pantagruel e Rabelais.

Atuais frentes de trabalho:
•

Produção de materiais didáticos interdisciplinares acerca do espetáculo Era
uma vez.. lendas indígenas para formação de professores nas áreas de
história, português e arte (Música, teatro, dança e artes visuais);

•

Produção da oficina “Técnicas teatrais” para professores da rede estadual de
educação;

•

Organização, produção e catalogação de materiais, adereços cênicos, cenário,
figurino, acessórios, maquiagem para os espetáculos.

•

Divulgação de material virtual de suas atividades artísticas, além de exposição
de material de mídias relacionadas às concepções cênicas e produções
científicas.

Figura 11 - 09/02/2017 Oficina ministrada por Ingrid Koudela

O foco do primeiro trimestre de 2017 das atividades do Grupo
Experimental de Teatro se deu na investigação e reestruturação das produções
antigas do grupo, como também garantir a circulação dessas atividades
culturais,

adequando

uma

pedagogia

nova

de

fruição

estética

do

aluno/espectador nas escolas, e para que a partir deste campo pudessem
construir materiais didáticos interdisciplinares acerca dos espetáculos para os
professores e também o desenvolvimento de cursos presenciais e não
presencias para os professores de arte.O alargamento ou expansão das
experiências culturais vividas por essas pessoas amplifica sua dimensão a
respeito de sua própria cultura, tornando-se um sujeito consciente de seu
contexto,

de

sua

história,

de

suas

qualidades,

suas

habilidades

e
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competências. Esse conflito revelador de limites e de horizontes vem contribuir
para a formação desse sujeito muitas vezes privado de experiências artísticas
devido a suas condições financeiras, sua erudição ou sua situação social.

Grupo de Teatro Trupe dos Cirandeiros
Em janeiro o grupo de professores da Trupe dos Cirandeiros abriu o
seminário de planejamento pedagógico do Centro de Estudo e Pesquisa
Ciranda da Arte com o espetáculo A caravana da ilusão na sede do Setor
Universitário no dia 13 de janeiro para todos os professores da unidade, e logo
depois houve apresentação para 130 estudantes do ensino médio de escolas
estaduais de tempo integral que participavam do CEPIS no dia 17 de janeiro no
Hotel Umuarama.

Figura 12 - A caravana da ilusão

Em janeiro ainda se realizou o plano de ação de 2017, que continha logo
em janeiro a reestruturação e levantamento do acervo da Trupe dos
Cirandeiros, procurando e registrando os arquivos, as montagens, as
apresentações já realizadas e o patrimônio material do grupo, em uma ação
acordada pela organização do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda para o
desenvolvimento do portfólio anual do mesmo e também de formulação de
registro de bens patrimoniais da instituição.
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Em fevereiro se iniciou mais efetivamente os novos objetivos e metas do
plano de ação de 2017, que teve como ponto de partida lidar com a nova
estrutura de grupo e ainda ampliar de forma significativa as práticas
pedagógicas nas linguagens artísticas.
Em fevereiro foi retomado o processo de finalização dos materiais da
WebZine de dois dos espetáculos do grupo O Garoto que virou TV, e A
caravana da ilusão para lançamento dos mesmos. Para isso realizaram-se
reuniões pontuais para estruturar estes processos de reorganização dessas
demandas, que haviam ficado ainda não finalizadas devido à questão da
efetivação de componentes do grupo. Ainda houve participação no dia 08 de
fevereiro damesa de debate com o Prof. Dr. Gilberto Icle e da Profª. Dra. Ingrid
Koudela, e no dia 09 de fevereiro da Oficina Alegrias, Teatro e Alegorias:
Pantagruel e Rabelais.

Atuais frentes de trabalho:
•

Produção Artística, que consiste na apresentação dos espetáculos O Garoto
que virou TV e A caravana da ilusão a partir de demandas;

•

Realização de pesquisas para as concepções cênicas e produções científicas;

•

Produção Artística, que consiste na remontagem do espetáculo Corderama;

•

Produção de materiais didáticos acerca dos espetáculos para publicação no
site Web Zine;

•

Registrar os arquivos, as montagens, as apresentações já realizadas e o
patrimônio material do grupo;

•

Produção de materiais, adereços cênicos, cenário, figurino, acessórios,
maquiagem para os espetáculos.
No decorrer desse bimestre, foi realizada também a leitura e análise

ativa de textos sobre a literatura de cordel, para aprofundar-se na compreensão
deste e a possibilidade de montagem do grupo chamado “Corderama”.
O foco das atividades da Trupe dos Cirandeiros neste primeiro trimestre
de 2017 se deu na busca de fortificar e estruturar as produções atuais do
grupo, como também garantir a circulação dessas atividades culturais,
proporcionando maior diálogo entre as escolas, os estudantes e o teatro, para
que a partir desse campo de produção se instaurasse a construção de
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materiais didáticos acerca dos espetáculos para os estudantes e bases teóricas
para a formação de cursos presencias e não presencias para os professores de
arte.
O grupo vem buscando formas de contribuir para a formação de plateia
nas escolas, buscando ampliar as leituras estéticas, propor diferentes ângulos
de olhar sobre a própria realidade e o cotidiano, instigando a ludicidade, a
reflexão e a aprendizagem.

AGENDA DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO
•

Mês de Janeiro – Ano 2017
No dia 17/01/2017, terça-feira às 20h o Grupo Experimental de Teatro

apresentou o Espetáculo Caravana da Ilusão no Umuarama Hotel, uma
solicitação da Superintendência do Ensino Fundamental para um público de
educadores estimado em 200 pessoas.
Em 26/01/2017, quinta-feira, às 21h30 o Coro Cênico apresentou o
Espetáculo ROCKHISTORIA em um espaço do Bosque Rio Quente Resort,
nessa apresentação contou com um público aproximado de 500 turistas e
hóspedes do hotel. Os solicitantes do Espetáculo, Sr.Marcelo Eugênio e
Priscilla Carneiro,sãoProdutores Cultural da Arte Brasil Projetos Socioculturais.

Figura 13 - ESPETÁCULO ROCKHISTORIA

•

Mês de fevereiro – Ano 2017
No dia 06/02/2017, segunda-feira, às 14h no Centro de Artes e Esportes

Unificado solicitou ao Ciranda da Arte uma apresentação do Coro Cênico, na
Feira Cultural da Saúde Mental de Aparecida de Goiânia, para uma plateia de
350 pessoas aproximadamente.
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Em 09/02/2017, quinta-feira, às 9h no Auditório do Centro de Estudo
Ciranda da Arte ministrou-se Oficinas: Alegria, Teatro e Alegorias Pantagruel e
Rabelais participaram destas oficinas 100 professores da rede estadual de
educação.
No dia 16/02/2017, quinta-feira, às 20h no Salão Dona Gercinano
Palácio das Esmeraldas aconteceu a abertura do Lançamento do Livro
Educação Rural, de Jaqueline Cunha, um evento para 250 pessoasque foi
abrilhantado pela presença do Grupo musical Duo Regional com Valdemar
Alves e Everton Luiz.

Figura 14 - DUO REGIONAL

Em 17/02/2017, sexta-feira, às 18h no CMEI Jardim Primavera o Grupo
Ciranda dos Contos participou do Encerramento do Projeto de Formação:As
Linguagens na Perspectiva do Letramento na Educação Infantil neste evento
compareceu um público de 15 educadores, entre eles coordenadores, diretores
e professores.
No dia 20/02/2017, segunda-feira, às 9h o Coro Cênico apresentou no
Seminário para Capacitação de 430 Gestores da Rede Estadual de Ensino
Especial no Auditório do Hotel Plaza InnAugustos.
Em 20/02/2017, segunda-feira, às 14h a professora Vanusa Nogueira
apresentou sua personagem Fulustreka em uma Sessão de Histórias EETI no
C.E.ProfªVandy de Castro para 250 alunos do Ensino Fundamental.
Em 22/02/2017, quarta-feira,das 8h às 10h o Ciranda das Flautas fez um
Recital Didático aos150 alunos FAMA – Fraternidade e Assistência a Menores
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Aprendizes.

Figura 15 - CIRANDA DAS FLAUTAS

•

Mês de março – Ano 2017
No dia 07/03/2017,terça-feira,às 19h na Secretaria Municipal da

Assistência

Social

de

Palminópolis

o

Coro

Cênico

apresentou

na

Comemoração do Dia da Mulher no Centro Comunitário Lúcia Vânia –
Palminópolis – GO, para um público de 300 mulheres de 16 a 60 anos.
No dia 08/03/2017,quarta-feira, às 7h50 e às 9h30 o Grupo Musical
Ciranda das Flautas abrilhantou a apresentação do Projeto “Músicas para
Cinema” no SESC Cidadania do Jardim América, com a presença de
aproximadamente 580 alunos, professores, gestores e familiares.
Em 08/03/2017,quarta-feira, às 08h em Comemoração do Dia da Mulher
no Hall da Superintendência do Ensino Fundamental o Grupo Musical Ciranda
da Gente apresentou para um público estimado em 60 pessoas.
No dia 08/03/2017, quarta-feira, às 14h com um público de 100
educadores o Grupo Musical Os Menestréis fez uma apresentação para os
funcionários daSEDUCE em comemoração ao Dia da Mulher.
No dia 08/03/2017,quarta-feira, às 8h em Comemoração do Dia da
Mulher, Os Menestréis apresentou no Salão Dona Gercina no Palácio das
Esmeraldas onde participou um público de aproximadamente 200 pessoas.
No dia 08/03/2017,quarta-feira,às 14h o Coro Cênico fez Abertura do
Projeto de Ateliê de Artes Visuais no Auditório do Centro de Estudo e Pesquisa
Ciranda da Arte para um público estimado em 50 pessoas, dos quais esteve
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presente o Gerente do Ensino Especial, Diretores e Integrantes das Instituições
participantes do projeto, alunos e pais de alunos.
Em 09/03/2017, quinta-feira às 8h o Grupo de Ciranda dos Contos
apresentou 3 histórias para 90 crianças de 2 a 5 anos, juntamente com os
familiares, um evento intitulado como Café Literário com o objetivo de
incentivar à leitura, o momento foi organizado pelo CMEI Jardim Mariliza.
No dia 09/03/2017, quinta-feira,às 18h45 o Grupo Musical Coro Cênico
fez uma apresentação de 10 m na abertura do Encerramento do VI Encontro de
Saúde do Estado de Goiás
Solicitante: Secretaria do Estado de Goiás Teatro PUC Campus V
Jardim Goiás

Figura 16 - CORO CÊNICO

Em 10/03/2017, sexta-feira,às 17h em uma abertura de solenidade de
Posse do Procurador Geral de Justiça Público, aCia Lírica fez uma
apresentação musical com a participação especial de Manassésao trompete,
na execução do Hino Nacional. O público era de 400 pessoas que ocuparam o
Auditório do Ministério Público no Jardim Goiás.
No dia 14/03/2017, terça-feira, às 14h, foi realizada umaapresentação
para 100 alunos do Colégio Razão e Escola Arco Iris de contação de histórias
pelo Grupo Ciranda dos Contos na Gibiteca Estadual Jorge Braga.
Em 15/03/2017, quarta-feira, às 8h30 nolançamento do Caderno 70
Anos do Museu, com público estimado em 90 pessoas no Auditório do Museu
Zoroastro Artiaga, na Praça Cívica,o Grupo Musical Os Menestréis abrilhantou
o evento.
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No dia 15/03/2017, Quarta-feira à 14h30 em homenagem ao Dia das
Mulheres no Auditório da Procuradoria da República em Goiás, reuniu-se um
público estimado em 200 pessoas assistiram o Espetáculo “A Moça Tecelã”
com Mara Veloso.
Em 16/03/201,quinta-feira, às 11h na Abertura da Solenidade de
Formatura de 89 alunos do Programa Vira Vida do SESI, com Público estimado
em 200 pessoas entre alunos, pais, Conselheiros, Diretores e Presidentes de
Sindicatos o Coro Cênico fez uma apresentação no Teatro SESI Ferreira
Pacheco para abrilhantar o evento.
No dia 16/03/2017, quinta-feira, às 14h30 em comemoração ao Dia da
Mulher, a Gerência de Comunicação e Eventos da Secretaria Municipal da
Educação solicitou ao Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda uma apresentação
de 15m na abertura do evento no qual o Grupo Experimental de Dança
abrilhantou com sua performace no CEPAL do Setor Sul.
Em 20/03/2017, segunda-feira, às 9h aconteceu uma Minimaratona de
Contação de Histórias em Comemoração ao Dia Internacional dos Contadores
de Histórias no Espaço Exterior da Assembleia Legislativa onde o Grupo
Ciranda dos Contos marcou presença.

Figura 17 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

No dia 20/03/2017, segunda-feira, às 9h e às 15h o Grupo Ciranda dos
Contos

participou

da

Minimaratona

de

Contação

de

Histórias

em

Comemoração ao Dia Internacional dos Contadores de HistóriasEspaço
Exterior da Assembleia Legislativa uma Audiência Pública em Prol da Lei de
Criação da Semana Estadual dos Contadores de Histórias no Auditório Solon
Amaral.
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Em 21/03/2017 e 31/03/2017 apresentação do I BOCA DE CENA Pesquisa, Diálogo e Interações em Teatro/Educação um espetáculo da Equipe
de Teatro Ciranda da Arte.
No dia 24/03/2017, às 13h e às 17h30 no Museu de Arte
Contemporânea de Goiás – MAC a Equipe Técnica esteve no local para
instalar os equipamentos de som.
No dia 25/03/2017, sábado,às 8h na Oficina de Formação de Goiás
promoveu-se um curso para tratar de assuntos referentes ao Enem para 70
professores da Rede Estadual das Escolas do interior noAuditório da
Superintendência do Ensino Médio onde o Grupo Musical Duo do Ciranda
apresentou na voz deHélenes e Alessandro ao piano.
Em 25/03/2017, sábado,às 13h30 o Grupo Duo do Ciranda na voz
deHélenes e Alessandro ao piano atendemos a solicitação da Profª Márcia
Antunes para abrilhantar o Seminário Local do PNAIC- Pacto Nacional na
Idade Certa um evento que atendeu 600 professores da RedeEstadual e
Municipal.
No dia 27/03/2017,quinta-feira, às 15h no CMEI Jardim Presidente o
Grupo Experimental de Dança apresentou o Espetáculo “Qual a Melhor
Brincadeira do Mundo”para 76 crianças de 2 a 6 anos.

28

Figura 18 - GED – A MELHOR BRINCADEIRA DO MUNDO

Em 28/03/2017, terça-feira às 9h30 no Pátio da Secretaria da Mulher em
Comemoração ao Mês da Mulher o Grupo Ciranda dos Contos abrilhantou o
evento com Denise Batulevicius e Shirlene.
Nos dias 29 e 30/03/2017, às 18h foi realizado o Projeto GET/Trupe dos
Cirandeiros “Aluno no teatro – A escola no teatro” Teatro Sonhus GET – “A
Caravana da Ilusão”.
Em 30/03/2017, quinta-feira,às8h no auditório do Hotel BissInn o Coro
Cênico atendeu a solicitação da Gerência de Educação de Jovens e Adultos da
Superintendência de Ensino Fundamental.
No dia 30/03/2017, quinta-feira,às 17 e às 19h no Auditório do Instituto
Educacional Emannuelo Quarteto Vocal Feminino atendeu solicitação da Profª
Márcia Antunes para apresentarem no Seminário Local do PNAIC- Pacto
Nacional na Idade Certa para formação de 600 professores das Redes
Estadual e Municipal.

Figura 19 - QUARTETO VOCAL FEMININO

No dia 30/03/2017, quinta-feira às 15h30 no C.E. Aécio Oliveira Andrade
o Grupo Experimental de Dança apresenta no Projeto CirculaGED 2017 com
um Espetáculo de 30 m para 280 alunos do 7º ao 9º ano do Ensino
Fundamental em comemoração ao aniversário do colégio.
Em 31//03/2017 sexta-feira às 18h o Teatro Sonhus GET “A Caravana
da Ilusão” desenvolve o Projeto GET/Trupe dos Cirandeiros “Aluno no teatro –
A escola no teatro”

29

ATIVIDADES COM PARTICIPAÇÃO E/OU APOIO DO CENTRO DE ESTUDO E
PESQUISA CIRANDA DA ARTE
Parceria NAAH’s e Ciranda da Arte
Ana Rita OliariEmrich; Franco Luciano Pereira Pimentel; Rosane Vera
Wendland.
A parceria NAAH’s e Ciranda da Arte no primeiro trimestre de 2017 deuse início as oficinas referentes ao Projeto: Ateliê de Artes Visuais – Desenho,
que aconteceriam no período de 08/03/2017 à 28/06/2017. Para que as
mesmas se concretizassem foi feito no trimestre anterior (2016) uma seleção
com os candidatos inscritos para participarem das oficinas, quando foram
selecionados doze estudantes.O processo seletivo se fundamentou em analisar
e selecionar os trabalhos dos estudantes, além de entrevistas com os mesmos
e seus pais. Ressaltamos que no mês de fevereiro as equipes evolvidas
(Naahs e Ciranda da Arte) se dedicaram ao planejamento e organização de
todo o processo. Para dar inícioàs atividades do projeto, foi realizado o
lançamento do projeto no Ciranda da Arte, com a presença dos estudantes
juntamente com seus pais, Diretores das Instituições envolvidas, a Gerente de
Ensino Especial, e representantes de parcerias que têm como objetivo auxiliar
os adolescentes com os gastos de transporte e lanche dos estudantes no dia
das oficinas.Acreditando na evolução e continuidade do projeto, os parceiros
envolvidos (NAAHS e Ciranda Arte) têm como propósito estender as oficinas
nas outras áreas artísticas como: Música, Teatro e Dança. Lembramos que
este trabalho de integração entre as equipes é de grande importância para a
continuidade dessa parceria no ensino especial, especificamente nas Altas
Habilidades.

Programação da Equipe Ciranda da Arte para o 1º Trimestre 2017
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Figura 20 - EVENTO DE LANÇAMENTO DAS OFICINAS DE DESENHO - 08/03

Figura 21 - 1º ENCONTRO COM AÇÃO EDUCATIVA NA GALERIA ARTCO – 22/03

Figura 22 - PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NA AÇÃO EDUCATIVA
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ATIVIDADES REALIZADAS NO SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO DE 2017
EQUIPE DE PRODUÇÃO E EVENTOS
•

Mês de abril de 2017
As atividades desenvolvidas pela Equipe de Produção e Eventos do

Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte no mês de abril de 2017,
desenvolveu as atividades trabalhando nas preparações das:
Pré-produção da apresentação da Banda Sinfônica no Teatro Goiânia no
dia 11 de abril 2017.
Pré-produção: Apresentação do grupo de produção Os Menestréis com
o espetáculo “Amor e Caos”. Teatro SESI, dia 18 de abril.
Pré-produção do evento: III Semana de Dança Ciranda da Arte – GED,
no dia 24 a 28 de abril.
O grupo desenvolveu pesquisa junto as escolas das regiões leste para
receber os espetáculos “Caravana da Ilusão” e “O garoto que virou TV”.
Pré-produção: Estimativa, escolha da escola e organização das
necessidades técnicas do Ciranda da Gente no evento “Somos todos
Educação – Goiás na Frente” Coro das 500 vozes.
Uma das ações pedagógicas desenvolvidas por membros da equipe foi
no dia 27 de abril. Convite, ensaio e acompanhamento no dia da apresentação
dos estudantes do 6° e 7° anos do Colégio Agenor Cardoso para participação
do coral de 500 vozes no evento “Somos todos Educação” Centro Cultural
Oscar Niemayer.
•

Mês de Maio 2017
A Equipe de Produção e Eventos do Centro de Estudo e Pesquisa

Ciranda da Arte no mês de maio de 2017 voltou suas atividades para o
desenvolvimento da Organização, sistematização e logística dos eventos:
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Dia 04 de maio, “Somos todos Educação” Centro Cultural Oscar
Niemayer.
Dia 20 de maio, “Maio Amarelo” Parque Flamboyant.
Pré-produção de evento:
Dias 03 maio: Elaboração da planilha da ação educativa/ação no parque
cidade Alto Paraíso 20 a 29 de junho.
Dia 18 de maio: Pré-produção/Contato apresentação Menestréis na
Cidade de Goiás no Teatro São Joaquim.
Mês de maio: Pré-produção das apresentações do GET nas unidades
escolares da região leste.
As ações pedagógicas desenvolvidas por membros da equipe no mês de
maio:
Dias 2 a 12 de maio: Elaboração e entrega dos certificados para os
participantes e equipe de trabalho do I Boca de Cena: Pesquisa, diálogo e
interações em teatro-educação.
Dia 14 de maio: Participação no trabalho coletivo do Colégio Agenor
Cardoso.
Mês de maio: Reuniões para planejamento das ações desenvolvidas na
proposta arte-educativa no Colégio Agenor Cardoso.
Mês de maio: Aulas de teatro para as turmas do 6° e 7° anos do Colégio
Agenor Cardoso.
•

Mês Junho 2017
Atividades desenvolvidas pela Equipe de Produção e Eventos do Centro

de Estudo e Pesquisa Ciranda da arte mês de junho 2017 teve como foco a
organização, sistematização e logística dos eventos relacionados abaixo:
Pré-produção, produção e apresentação da Banda Sinfônica no Teatro
Goiânia dia 14 de junho 2017.
Pré-produção e organização de materiais de divulgação do grupo
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MusicalOs Menestréiscom o espetáculo “Amor e Caos” que será apresentado
no Teatro SESC no dia 4/08/2017.
Pré-produção, produção e apresentação do espetáculo “A Moça Tecelã”,
dia 19/06 noauditório da Faculdade de Educação da UFG, às 19h.
A Equipe de Produção contribuiu com a produção e a organização das
ações citadas abaixo, para realização (ESPECIFICA) do Festival de
Humanidades na Cidade de Alto Paraiso.

•

Contato com hotéis em Alto paraíso (01/06).

•

Planilhas de cotação de preço para Alto Paraíso 07/06.

•

Confecção de ticks-refeição para Alto Paraíso 05/06.

•

Montagem de kits para alunos.

•

Recepção, fichas e encaminhamento dos alunos para respectivos quartos
Logística de carregamento do caminhão para Alto Paraíso.

•

Tomada de preço, materiais de filmagem, fotografia gravação (08/06 e 09/06).
Tabela de orçamento, som e computador.

•

Organização, mapeamento dos quartos, recepção dos alunos professores das
cidades participantes no Festival (22/06).

•

Apoio montagem da exposição de fotografia, (22/06).

•

Organização dos convidados (alunos, professores e palestrantes) - café da
manhã, almoço lanche e jantar (21, 22, 23, 24 e 25/06),

•

Desmontagem do evento (24/06).

Reunião com Grupo Experimental de Dança – GED, para organização
do Festival An/danças. Demandas iniciais do projeto: Agendamento do Teatro
do IFG para a realização do Festival An/danças. Elaboração de ofícios.

Ações pedagógicas desenvolvidas por membros da equipe:
•

Mês de junho, realizou-se reuniões para planejamento das ações
desenvolvidas na proposta arte-educativa no Colégio Estadual Agenor
Cardoso;
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•

Participação nas reuniões da unidade escolar, conselho de classe e trabalho
coletivo na referida escola citada a cima;

•

Aulas de teatro para as Turmas do 6° e 7° anos do Colégio Estadual Agenor
Cardoso;

•

Acompanhamento dos alunos ao teatro Goiânia no dia 23 de junho para
assistir o espetáculo “O Garoto que virou TV” do Grupo Experimental de
Teatro.

EQUIPE DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA
•

MÊS DE ABRIL – ANO 2017
No dia 01 de abril de 2017 – sábado às 9h30 na Escola Municipal

Orlando de Morais foi proposto no Momento Pedagógico ‘Projeto Circula GED’,
uma apresentação do Grupo Experimental de Dança – GED um espetáculo
para 150 alunos do Ensino Fundamental II.
Em 04/04/2017 - terça-feira às 19h, no Auditório Costa Lima da
Assembleia Legislativa de Goiás, o professor/músico Manassés Barros Aragão
apresentou com seu Trompete para atender a Conselheira Maria José das
Neves Duarte, na Solenidade de Posse da Diretoria da Associação Brasileira
das Mulheres de Carreira Jurídica.
No dia 05/04/2017 - quarta-feira às 14h, aconteceu no Auditório Ciranda
da Arte a Cobertura Fotográfica para registrar o Projeto Ciranda da Arte e
NAAS: Talentos de Mãos Dadas – Ateliê de Artes Visuais: Desenho.
Em 07/04/2017 - sexta-feira, das 15h às 17h e às 18h, no IFG os
fotógrafos

do

Ciranda

da

Arte fizeram

a

Cobertura

Fotográfica

do

evento:Boneweek. 2017.

No dia 10/04/2017 - segunda-feira às 19:45h, em comemoração ao Dia
Nacional da Música ClássicanoPlenário GetulinoArtiaga, da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás,a equipe de jornalismo do Ciranda da Arte fez a
cobertura fotográfica para registrar, em sessão solene, a Condecoração de
Everton Luiz por relevantes serviços prestados à comunidade goianiense
através da música clássica.
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No dia 10/04/2017 - segunda-feira às 15h40 e 19h, no palco do CPMG
Major Oscar Alvelos o Grupo Experimental de Dança – GED apresentou em
Momento Pedagógico: ‘Projeto Circula GED 2017’ um espetáculo para 400
alunos do Ensino Fundamental I e Ensino Médio.

Figura 23 - GRUPO EXPERIMENTAL DE DANÇA – GED

No dia 10/04/2017 – às 13h, a Equipe Técnica organizou e executou o
transporte de instrumentos do Vila Ciranda para o Teatro Goiânia, após a
apresentação foi feito o retorno dos materiais utilizados no evento do dia 11/04.
Além do translado a

Equipe Técnica checouin

loco aprecisão

dos

equipamentos de som para acompanhar a apresentação.Foi desempenhada a
execução da Arte do folder para ser aprovada pela Luz Marinae fazer
solicitação de impressão.
Em 11/04/2017 - terça-feira às 20h, no Teatro Goiânia a Cia Lírica, com
os músicos: Hélenes, Alessandro e Sheila fizeram a abertura do evento
cantando a Oração de São Francisco para homenagear o Profº Maurício Melo.
Após a homenagem a Banda Sinfônica do Estado de Goiás promoveu o
Concerto de Música “Bandas Goianas”.
No dia 12/04/2017 - quarta-feira às 15h, no Pátio da Escola EstadualLuis
Perillo, no Bairro Goyá,aconteceu a abertura do Evento Projeto Anual de
Exposição de Chocolate. O Ciranda da Arte marcou sua participação com o
equipamento de som com notebook e caixa de som.Apresentaram no evento:
quarta-feira às 14h o C.E. Menino Jesus;Ciranda dos Contos, com Shirlene e
Wellington com Sarau Literário na Culminância do Projeto de Leitura e
Produção Textual para 270 alunos do 7º ao 9º ano.
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Em 17/04/2017 - segunda-feira às 9h, na Escola Estadual de Tempo
Integral Vandy de Castro o Grupo Ciranda dos Contos fez um momento de
apresentação com as professoras Denise e Shirlene para entretenimento dos
alunos e professores da escola.

Figura 24 - CIRANDA DOS CONTOS

Em 18/04/2017 às 20h na terça-feira no Teatro SESI Ferreira Pacheco
Os Menestréis apresentram o Espetáculo “Amor e Caos”.
No dia 18/04/2017 - terça-feira às 8h30, no Palácio Pedro Ludovico na
Sala de Reuniões do 10º Andar o Grupo Musical do Ciranda da Arte Coro
Cênico apresentou um espetáculo na solenidade de entrega pelo Governador
das bolsas para grupos sub-representados, em especial os negros.
O sr. Jorge Antônio da Silva, assessor de comunicação social da FAPEG
solicitou para o dia 18/04/2017 - terça-feira às 14h, uma apresentação de
40min. do Ciranda dos Contos com o professorWellington Barros para o C.E.
Jesus Conceição Leal – Aparecida de Goiânia para participar da Parada
Literária em comemoração ao Dia do Livro, com alunos do 6º ao 7º ano, de 10
a 17 anos, perfazendo um total de 180 alunos.
No dia 19/04/2017 - quarta-feira às 9h na Casa do Índio, no Jardim Bela
Vista, o Grupo Ciranda dos Contos, com a professora Shirlene, apresentou-se
em Comemoração ao Dia do Índio.
Em 19/04/2017 - Quarta-feira às 9h, na E.M. Jardim América, as
professoras Sirlene, Vanusa e Heleniceapresentaram na Semana de Obras
literárias para os alunos de 9 a 11 anos, num total de 169 alunos.
No dia 20/04/2017 - quinta-feira às 9h, o Coro Cênico se apresentou e
às 9h45 o Grupo Ciranda dos Contos contou histórias pelas professoras
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Denise, Shirlene e Wellington no Auditório do Ministério Público em
Lançamento da Campanha “João Cidadão” para 200 alunos da Rede Estadual
de Educação, entre 13 e 17 anos.
Na quinta-feira, 20/04/2017 às 9h, o Grupo Musical Coro Cênico e às
9h45 o Ciranda dos Contos representados pelos professores Denise, Shirlene
e Wellington apresentaram no auditório do Ministério Público um espetáculo
musical e de contação de histórias no Lançamento da Campanha “João
Cidadão” para 200 alunos da Rede Estadual de Educação, entre 13 e 17 anos.

Figura 25 - Grupo Musical Coro Cênico

No dia 20/04/2017 - quinta-feira às 8h no Estúdio Stylus no Memorial do
Cerrado no Campus 2 da PUC, o Grupo MusicalOs Menestréis fez uma
participação para gravação no Programa Frutos da Terra com Hamilton
Carneiro.
No dia 20/04/2017 - quinta-feira das 13h às 18h, no Museu de Arte
Contemporânea de Goiás – MAC/SEDUCE a Equipe da Técnica fez montagem
dos equipamentos de som para atender o Ciclo de Estudos - O Museu e Seus
Saberes.
Na quinta-feira - 20/04/2017 às15h em Pátio aberto com Palco da
Universidade Federal de Goiás o Ciranda dos Contos fez uma participação com
a professora contadora de histórias Vanusa Nogueira na personagem,Glorinha
Fulustrekaabrilhantando a XI Mostra Literária para 60 alunos de 1 a 5 anos.
Ainda no dia 20/04/2017 - quinta-feira às 9h, noauditório da Irradiação
Espírita Cristã,o Grupo Ciranda dos Contos proferiu uma série de histórias para
atender solicitação da Escola Espírita Tenda do Caminho no IV Sarau da
Escola Espírita Tenda do Caminho. O evento contou com um público de alunos
de 6º ao 9º ano.
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O Grupo Ciranda dos Contos participou do Evento Trilhas Educacionais
no Anfiteatro da Vila Ambiental situada no Parque Areião, um evento ocorreu
em quatro dias e em cada um deles foi destinado a 60 alunos de 4 a 6 anos.
Em 25/04/2017 - terça-feira às 9h, noauditório da Irradiação Espírita
Cristã, um público de 442 alunos de 6º ao 9º ano e de 10 a 14 anos
prestigiaram o Grupo Ciranda dos Contos na pessoa da professora Helenice
contando histórias que abrilhantram o IV Sarau intitulado “O Sonho Acordado
das Civilizações” da Escola Espírita Tenda do Caminho.
Na quarta-feira dia 26/04/2017 às 8h30, no auditório "Ninho dos Colibris"
do CRECI, o Coro Cênico com repertório avulso a critério apresentou na
Abertura do VIII Fórum da Educação Superior do Estado de Goiás.
Em 27/04/2017 - quinta-feira às 9h20, as professoras contadoras de
histórias Shirlene e Denise do Grupo Ciranda dos Contos participaram da
Parada Literária da E. M. Benedita Luíza, contemplando um público de 50
alunos de 4 e 5 anos e 10h20 para 220 alunos de 9 a 12 anos.
No dia 28/04/2017 - sexta-feirao Grupo Ciranda dos Contos, com
Denise, Helenice, Shirlene e Vanusa estiveram na Secretaria Municipal de
Educação de Alexânia-GO atendendo solicitação do subsecretário para um
momento cultural.
No dia 28/04/2017 - sexta-feira às 10h, no Auditório do Instituto
Educacional Emmanuel o Grupo Ciranda dos Contos,representado pelo
professor Wellington Barros para uma sessão de 30 minutos de Contação
de Histórias na Mostra de Dança em Comemoração ao dia Internacional da
Dança, o público presente era de 600 alunos do Ensino Fundamental.
Em 28/04/2017 - sexta-feira às 16h o Grupo Experimental de Dança –
GED participou com uma apresentação de 60m da Mostra de Dança em
comemoração ao dia Internacional da Dança.
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Figura 26 - GRUPO EXPERIMENTAL DE DANÇA – GED

No dia 28/04/2017 - sexta-feira às 16h no auditório do SENAI/FATESG,
o Grupo Musical do Coro Cênico fez um espetáculo no encerramento para a
Capacitação de 200 coordenadores e professores da EJA com a Temática
“Metodologia de Reconhecimento de Saberes na Educação de Jovens e
Adultos.”

•

MÊS DE MAIO – ANO 2017
Em 03/05/2017 - quarta-feira às 15h na E. E. Jardim Novo Mundo o

Grupo Experimental de Dança – GED participou do Momento Pedagógico
Projeto Circula GED 2017 com apresentação do espetáculo para os alunos do
3º ao 6º ano do Ensino Fundamental.
Na quarta-feira, 03/05/2017,às 9h no auditório Mauro Borges do Palácio
Pedro Ludovico o Grupo Musical Cia Lírica fez uma apresentação musical na
abertura da 4ª Reunião de Empresários do Setor Solar Fotovoltaico em
comemoração ao Dia Internacional do Sol para 200 pessoas.
No dia 03/05/2017 - quarta-feira às 9:30h o Grupo MusicalOs Menestréis
apresentou na sala de quimioterapia da Unidade do INGOH em Comemoração
ao Dia das Mães.
Em 04/05/2017 - quinta-feira às 9h30 no Centro Cultural Oscar
Niemeyera professora Aline Foly apresentou no Lançamento de Programas da
SEDUCE pela Profª Raquel, em benefício dos alunos das Escolas Estaduais:C.
E. Agenor Cardoso de Oliveira; C. E. Bandeirante; C. E. Edmundo Pinheiro de
Abreu; C. E. Francisco Maria Dantas; C. E. Jd. Novo Mundo; C. E. Presidente
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Dutra.
No dia 06/05/2017 – Sábado às 9h no Centro Livre de Artes o Grupo
Experimental de Dança – GED fez uma apresentação no evento em
Comemoração ao Dia do Trabalhador.
Em 10/05/2017 - quarta-feira às 15h15 no Pátio Interno da escola
CECONJ NalyDeusdará o Grupo Experimental de Dança – GED apresentou
um espetáculo em Homenagem ao Dia das Mães com duração de 15min para
80 alunos de Ensino Fundamental II e ensino médio.
Em 10/05/2017 - quarta-feira às 8h30 noauditório da Superintendência
do Ensino Fundamental o Grupo Musical Coro Cênico, com vozes acústicas e
teclado sonorizado, fez uma apresentação musical em comemoração ao Dia
das Mães para um público estimado em 150 pessoas.

Figura 27 - GRUPO MUSICAL CORO CÊNICO

Na quarta-feira, 10/05/2017 às 19h no CPMG Vasco dos Reis, o
professorMerê e Banda, com repertório de MPB,participou de um jantar de
abertura dos Jogos Estudantis Fase Intermunicipal atendendo o Subsecretário
Profº Marcelo Ferreira de Oliveira para abrilhantar o evento com um público de
200 pessoas, entre professores, atletas e servidores da Subsecretaria
Metropolitana.
No dia 10/05/2017 - quarta-feira às 9h no Hall da Superintendência do
Ensino Fundamental,o Grupo Musical Coro Cênicofez uma apresentação
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musical em comemoração ao Dia das Mães para um público estimado em 150
pessoas.
Em 11/05/2017 - quinta-feira às 8h na E. M. Orlando de Morais a Banda
do C. E. Edmundo Pinheiro de Abreu fez uma apresentação no Dia de
Enfretamento

da

Violência

Sexual

contra

Crianças

e

Adolescentes.

Compareceu ao evento um público estimado em 600 pessoas.
Na sexta-feira, dia 12/05/2017 às 8h30 no Pátio da OVG, o Grupo
Musical Os Menestréis se apresentou a pedido da Diretora Eliana Maria França
Carneiro no evento em Comemoração ao Dia das Mães para 300 servidores
do Estado de Goiás.

Figura 28 - GRUPO MUSICAL OS MENESTRÉIS

Figura 29 - GRUPO MUSICAL OS MENESTRÉIS

Na segunda-feira, dia 15/05/2017 às 15h30 na Unidade Regional de
Educação Maria Helena Bretas,o Grupo Musical Os Menestréis apresentou em
Comemoração ao Dias das Mães onde esteve presente aproximadamente 250
pessoas, mães e familiares.
No dia 16/05/2017 - terça-feira às 19h,no auditório da Faculdade FIBRA
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de Anápolis, o Grupo Musical Coro Cênicofez a abertura do Simpósio da
Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis, que foi solicitado pela
SubsecretáriaProfªSonja.
Em 16/05/2017 - terça-feira às 9h no auditório do Hotel BissInn,o Grupo
Musical Os Menestréis apresentou no Seminário Estadual - Direito da Pessoa
Idosa, o públicoestimado em 200 pessoas entre coordenadores dos CRAS,
CREAS, ILPIs e Cons. Municipais de Idosos.
Em 16/05/2017 - terça-feira às 14h no refeitório da Escola Estadual
Santa Marta,na pessoa da professora Denise Batulevicius e Shirlene Álvares,o
Grupo Ciranda dos Contos se apresentou para 240 alunos de 5 a 12 anos,
desenvolvendo temáticas com tempo a critérioda idade e atendendo o projeto
da Escola que desenvolve no Núcleo Diversificado a Eletiva de Contação de
Histórias – Tema Dengue.
Na terça-feira, do dia 16/05/2017 a partir das 8h no Pátio aberto da
Escola Estadual Nossa Senhora das Graças em Campestre de Goiás, o Grupo
Ciranda

dos

Contos

apresentou

as

professoras/contadoras

de

históriasHelenice Gonçalves e Vanusa Nogueira abrilhantando a Culminância
do Projeto Memórias Literárias. O público presente era de 90 alunos do 7º, 8º e
9º ano, dos períodos matutino e vespertino.

Figura 30 - GRUPO CIRANDA DOS CONTOS

No dia 17/05/2017 - quarta-feira às 10h na Escola de Saúde Pública do
Estado o Grupo Musical Coro Cênico com repertório variado atendeu a
solicitação da Escola de Saúde Pública do Estado fazendo o encerramento do
Evento de Workshop de Integração da Rede de Saúde Mental de Aparecida de
Goiânia, em forma de interação com o público.
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No dia 18/05/2017 - quinta-feira às 8h no Colégio Estadual Princesa
Izabel, o Grupo Ciranda dos Contos ministrou uma Oficina de Contação de
Histórias com Wellington Barros paraos alunos da escola.
No dia 19/05/2017 - sexta-feira às 15h na E.M. ProfªDeushaydes
Rodrigues, o Grupo Experimental de Dança Solicitante: Diretora Ana Maria
Evento para 250 alunos dos Ciclos I e II, entre 6 e 12 anos.
Em 19/05/2017 - sexta-feira das 13hs às 18:hs no auditório Tadeu
Batista, instalado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, acolheu o evento de
“Ciclo de Estudos - O Museu e seus saberes” para o qual a Equipe Técnica do
Ciranda da Arte fez o trabalho de instalação de equipamentos de som para a
solicitante Edna Sandra, gerente da Superintendência de Ensino Médio.
No dia 22/05/2017 - segunda-feira às 18h45 o Grupo Experimental de
Dança – GED apresentou no Auditório da FATESG um espetáculo no Evento
de Semana Cultural para 200 pessoas da comunidade acadêmica da FATESG.
Os professores/músicos Ericson, Pâmela e Angela apresentaram no
evento em Homenagem ao aniversário do chefe EAD e Educação Profissional João Batista Peres Junior na segunda-feira do dia 22/05/2017 às 8h30 na
SEDUCE.
No auditório da Câmara Municipal de Goiânia no dia 26/05/2017 - sextafeira às 14h o Grupo Ciranda dos Contos atendeu solicitação para
apresentarem no Evento em homenagem às mães.

Figura 31 - GRUPO CIRANDA DOS CONTOS

O Grupo Musical Coro Cênico, com o músico Merê e sua Banda Musical
em uma apresentação de 20min para executar o Hino Nacional e mais três
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músicas na abertura do Seminário de Educação para as relações Étnico–
Raciais, no auditório do Augustos Hotel no dia 29/05/2017 - segunda-feira às
19h; nesse evento atendeu-se a solicitação da Superintendência do Ensino
Fundamental.
No Auditório do Augustos Hotel, no dia 29/05/2017 - segunda-feira às
19h20 apresentaram o Grupo de Capoeira do Ciranda da Arte junto com o
Grupo da E. E. Visconde de Mauá no evento de Seminário de Educação para
as relações Étnico-Raciais promovido pela Superintendência do Ensino
Fundamental para um público de 500 profissionais da Educação.
Nos dias 29; 30 e 01/06/2017 das 14h às 17h no Sesc Santa Rita do
Recife – PE o professor Wellington Barros do Grupo Ciranda dos Contos
participou da Mostra Transborda ao ministrar “Oficina de Contar Histórias: Uma
Arte Milenar na Contação de História”, um Laboratório de Autoria Literária Rita
Recife.
No Auditório do Augustos Hotel, no dia 30/05/2017 - terça-feira às 8h, o
Coro Cênico com repertório do Espetáculo “Lata d’Água” atendeu solicitação da
Superintendência do Ensino Fundamental para apresentar no Seminário de
Educação para as relações Étnico-Raciais organizado para atender um público
de 500 profissionais da Educação.
O Grupo Experimental de Teatro - GET pretende apresentar nas Escolas
Estaduais o Espetáculo “A Caravana da Ilusão”, um Projeto GET/Trupe dos
Cirandeiros.
Em 30/05/2017 - terça-feira às 18h, apresentação do Espetáculo “Aluno
no teatro – A escola no teatro”, na Superintendência do Ensino Fundamental,
para abrilhantar o Seminário de Educação para as relações Étnico-Raciais; o
público estimado foi de 500 profissionais da Educação.
O Grupo Ciranda dos Contos fez uma apresentação na abertura
auditório do Augustos Hotel no dia 31/05/2017 - quarta-feira às 8h.
Às 8h do dia 31/05/2017 – quarta-feira o Grupo Ciranda dos Contos
apresentou na Associação Pestalozzi de Goiânia com as contadoras de
históriaHelenice e Vanusa.
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Figura 32 - GRUPO CIRANDA DOS CONTOS

Às 13h do dia 31/05/2017 – quarta-feira o Grupo Ciranda dos Contos
apresentou na Associação Pestalozzi de Goiânia com as contadoras de
históriaShirlene e Denis.
•

MÊS DE JUNHO – ANO 2017
No dia 01//06/2017 - quinta-feira das 14h às 22h na Unidade Escolar,

definida conforme escolha das datas pelas escolas, o Grupo Experimental de
Teatro apresentou o espetáculo“O Garoto Que Virou TV”, um projeto
desenvolvido em parceria com a Trupe dos Cirandeiros que em contrapartida
trabalhou o espetáculo o “Aluno no teatro – A escola no teatro”.
Quinta-feira às 19h30 do dia 01/06/2017, o professor Wellington Barros
do Grupo Ciranda dos Contos participou do Laboratório de Autoria Literária
Ascenso Ferreira – SESC Santa Rita, em uma Mesa de Conversa, na Mostra
Transborda (Recife – PE).
No dia 02/06/2017 - sexta-feira às 8h e às 14h no CMEI Jardim Curitiba
o Grupo Ciranda dos Contosparticipou com as professoras Vanusa e Helenice,
Shirlene e Denise de uma Oficina de momento formativo com os profissionais
do CMEI.
Em 02/06/2017 - sexta-feira das 14 às 17h no Laboratório de Autoria
Literária Ascenso Ferreira – Sesc Santa Rita (Recife), o professor Wellington
Barros, do Grupo Contação de História, participou do Episódio Transborda
(Recife-PE) com a “Oficina de Contar Histórias: Uma Arte Milenar”.
Dia 02/06/2017 – sexta-feira às 14h no C.E. Jesus Conceição Leal de
Aparecida de Goiânia, o Grupo Ciranda dos Contos, na pessoa da professora
Vanusa Nogueira, participou da II Parada Literária em comemoração ao Dia do
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Livro, com os alunos do 6º ao 7º ano e de 10 a 17 anos, somando no total
cerca de 400 educandos.
Em 05/06/2017 – segunda - feira às 9 e às 14h no Vila Ambiental do
Parque Areião, o Grupo Ciranda dos Contos participou do espetáculo de
Vanusa Nogueira na personagem de Glorinha Fulustreka no I Fervilha Cultural
de Contação de Histórias e Músicas Folclóricas da Secretaria Municipal de
Educação, quando atendeu solicitação do Secretário Municipal de Educação na
pessoa da professora/assessora Rose Meiry Costa.

Figura 33 - GRUPO CIRANDA DOS CONTOS

Em 05/06/2017 - segunda -feira às 8h, o Grupo Ciranda dos Contos
participou do Evento Projeto da Semana da Inclusão “Faça a diferença: Sorria,
abrace, elogie, agradeça” para atender alunos do Ensino Fundamental de 6º ao
9º ano, funcionários e comunidade da Escola Estadual Mariana Rassi.

No dia 06/06/2017 - terça-feira às 9 e às 14h a professora Vanusa
Nogueira, do Grupo Ciranda dos Contos, apresentou sua personagem Glorinha
Fulustreka no Fervilha Cultural de Contação de Histórias e Músicas Folclóricas
da Secretaria Municipal de Educação para público infantil e frequentadores do
Parque.
Em 06/06/2017 terça-feira14h às 22h, na Unidade Escolar definida
conforme escolha das datas pelas escolas, o Grupo Experimental de Teatro
apresentou o espetáculo “O Garoto Que Virou TV”, um Projeto desenvolvido
em parceria com a Trupe dos Cirandeiros, que em contra-partida trabalhou o
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espetáculo o “Aluno no teatro – A escola no teatro”.
Na terça-feira - 06/06/2017 às 13h30 e às 17h o professor Franco
Pimentel apresentou no Teatro IFG Campus Goiânia uma Oficina de Teatro
com futuro docentes alunos do Curso de Letras.

Figura 34 - OFICINA DE TEATRO COM PROFESSOR FRANCO PIMENTEL

Em 07/06/2017 - quarta - feira15:30h o GED – Grupo Experimental de
Dança Ciranda da Arte se apresentou na Semana da Inclusão para alunos do
ensino fundamental do 6º ao 9º ano na quadra esportiva do C.E. Dona Mariana
Rassi.
O Grupo Ciranda dos Contos apresentou no dia 08/06/2017 - quinta-feira
às 13h com a professora Vanusa Nogueira no Fervilha Cultural de Contação de
Histórias e Músicas Folclóricas da Secretaria Municipal de Educação deGoiânia
- GO.
No dia 09/06/2017 - sexta-feira às 10h oCoro Cênico fez uma
apresentação para os alunos do 6º ao 9º ano do C.E. Dom Fernando Gomes
dos Santos II.
Em 09/06/2017 - sexta-feira,às 16h no Terminal da Praça da Bíblia, onde
aconteceu o evento Projeto de “Banda Itinerante” com apoio da Lei de Incentivo
à Cultura da Prefeitura de Goiânia com parceria do Centro de Estudo e
Pesquisa Ciranda da Arte, que tem por objetivo levar a música erudita para
locais populares, a fim de divulgar o trabalho feito pelos músicos de
instrumentos de banda e orquestra Naipe de Madeiras (flauta – saxofone –
clarineta - fagote), da Banda Sinfônica do Estado de Goiás.
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No domingo dia 11/06/2017 às 9h,o Grupo Ciranda dos Contos, coma
professora Vanusa Nogueira, apresentou no Fervilha Cultural de Contação de
Histórias e Músicas Folclóricas da Secretaria Municipal de Educação E. M
Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

Figura 35 - VANUSA NOGUEIRA EM APRESENTAÇÃO

No dia 14/06/2017 - quarta-feira às 19h no Pátio do C.E. PrincezaIzabel
o professor Wellington Barros, do Grupo Ciranda dos Contosparticipou do
Evento “Momento Cultural”, contantohistórias aos alunos da escola.
Em 19/06/2017 - segunda-feira às 18h,no auditório da Faculdade de
Educação da UFG a professora Mara Veloso e Aline Folly apresentaram uma
peça teatral: “A Moça Tecelã”. O cenário foi preparado pelo professor Santiago
Lemos que encantou o público de pós-graduandos e mestrandos num número
de 80 a 100 pessoas do programa Interdisciplinar em Direitos Humanos em
Curso de Extensão Universitária intitulado: “Desde o Sul – pensamentos de
coloniais e direitos Humanos”.
Em 21/06/2017 - quarta-feira às 14h30 no Pátio do Centro de Educação
Infantil Maria Genoveva o Grupo Experimental de Dança – GED apresentou no
trabalho do“Projeto de extensão Dançarelando”, vinculado à Faculdade de
Educação Física e Dança – FEFD/UFG. A apresentação teve duração de
30min para 120 alunos da educação infantil de 1 a 5 anos.
Durante os dias 22, 23 e 24/06/2017, de quinta-feira a sábado às 18h
eàs 12h(Hora de saída GYN/BSB, respectivamente), na Área Externa do
Shopping Pátio Brasil,o Grupo Ciranda dos Contos, com Denise –
Helenice/Shirlene – Vanusa fez uma participação na 33ª Feira do livro de
Brasília.
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Nos dias 22 e 23/06/2017 - quarta-feira equinta-feira, o Grupo Musical
Os Menestréis viajou para Alto Paraíso com a finalidade de apresentar na
abertura do “Seminário Humanidades”.

Figura 36 - SEMINÁRIO HUMANIDADES

Em 23/06/2017 - sexta-feira às 8h e às 18h no Teatro Goiânia o Grupo
Experimental de Teatro - GETapresentou o espetáculo “O Garoto Que Virou
TV” em parceria com o Grupo Trupe dos Cirandeiros,que apresentou o
espetáculo “Aluno no teatro – A escola no teatro”.

Figura 37 - GRUPO TRUPE DOS CIRANDEIROS

No dia 23/06/2017 - sexta-feira às 13hs e às 18:hs, noauditório Tadeu
Batista, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o técnico de som acompanhou o
empréstimo de equipamentos de som para o evento “Ciclo de Estudos - O
Museu e seus saberes”, um evento promovido pela SEDUCE.
Em 26/06/2017 - segunda-feira às 9h, no C. E. Professor Jamil Sáfady o
Grupo de Contação de HistóriaCiranda dos Contosapresentou um poema de
cordel e histórias com temática voltada à questão de valores tais como: ética e
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cidadania no evento do 1º Café.

Banda Sinfônica do Estado de Goiás/Ciranda da Arte
A Banda Sinfônica do Estado de Goiás – BSG é um grupo de produção
e pesquisa em Música do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da
Arte/SEDUCE-GO. É formado por professores e estudantes de música da rede
estadual de ensino. Seu corpo instrumental possui instrumentos da família das
madeiras: flauta, clarineta, saxofone, oboé e fagote; metais: trompete,
trombone, euphonium, trompa e tuba; percussão erudita e popular completa e
ainda contrabaixo acústico.
Surgiu em 2008, com o nome de Orquestra de Sopros e Percussão do
Cerrado. Foi fundada pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, sob a
direção da professora Luz Marina de Alcantara e pelos músicos Manassés
Aragão, Luis Fagner e Cláudio Antunes, que regeu a orquestra até o ano de
2014. O atual maestro Everton Luiz, que foi Spalla desde 2008, vem realizando
o trabalho à frente da, agora, Banda Sinfônica, desde 2014.
Ainda com o nome Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado, a
Banda Sinfônica possui um DVD gravado sob a regência do maestro Cláudio
Antunes, em que conta com participações de músicos de peso, como Charles
Schlueter e Gilson Peranzzetta, dentre outros.
A Banda Sinfônica do Estado de Goiás vem sendo de fundamental
importância na formação de plateia do estado. Com seus projetos, concertos
didáticos, banda itinerante e bandas goianas consegue levar um repertório
eclético para o público.
Em quatro concertos pelo projeto Banda Itinerante, teve como objetivo
levar a banda para lugares de difícil acesso, além de investir em uma nova
formação de plateia. Através de formações reduzidas, como grupo de metais,
madeiras ou percussão, a BSG terá como se apresentar em lugares
diversificados, desde salas próprias para formações orquestrais a locais
alternativos como escolas, terminais de ônibus, praças públicas, mini-auditórios
etc. Dois concertos do projeto Bandas Goianasque visam levar pelo menos
uma das bandas escolares de Goiás para dividir palco das salas de concerto
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de Goiânia com a Banda Sinfônica do Estado de Goiás.
As atividades da Banda Sinfônica do Estado de Goiás – BSG Ciranda da
Arte tem como objetivo contribuir com a formação dos professores de música
da rede estadual de ensino, de modo que promova a articulação entre prática
artística e a vivência pedagógica, incentivar os estudantes à apreciação
musical e à compreensão crítica vivenciadas no contexto musical goiano, tanto
em concertos didáticos nas escolas quanto em teatros. Além de valorizar a
música dos compositores e arranjadores locais, divulgar o repertório da
formação musical específica de Banda Sinfônica (sopros e percussão)
principalmente para os alunos da rede estadual.
Os concertos do projeto banda Itinerante ocorreram nos dias 28 de maio
– apresentação com os metais da banda na praça cívica; 9 de junho – com as
madeiras da banda no terminal de ônibus Praça da Bíblia; no dia 23 de junho –
com a percussão no terminal de ônibus Bandeiras e no dia 25 de junho – com a
banda completa no Shopping Estação Goiania. A resposta do público
demonstrou muito surpreso com os concertos, a maioria relatou que nunca
havia visto a maioria dos instrumentos, houve grande aceitação por todos que
assistiram.
Os concertos do projeto Bandas Goianas ocorreram nos dias 11 de abril
e 14 de junho, ambos no Teatro Goiânia. No primeiro houve a participação da
Banda Marcial do Colégio Estadual Francisco Maria Dantas. Grande parte do
público presente eram de pais dos alunos da escola, a apresentação superou
as expectativas e o projeto foi muito elogiado pela equipe gestora do colégio.
No dia 14 de junho, contou-se com a presença do Sexteto de Metais, formado
pelos professores de banda do Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus, e a
Banda Marcial da mesma instituição. Mais uma vez o projeto foi bastante
elogiado e os alunos ficaram muito gratos por terem oportunidade de se
apresentar em um teatro.
Tendo em vista os objetivos citados nesse relatório, considera-se,
portanto, que a Banda Sinfônica do Estado de Goiás/Ciranda da Arte cumpriu
suas metas no primeiro semestre de 2017. Todos os projetos obtiveram êxito
em suas execuções, o que leva a crer que a continuidade no próximo semestre
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deve ser levada em consideração.

Fotos de alguns eventos
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Grupo Experimental de Teatro
O Grupo Experimental de Teatro deu continuidade as atividades
provenientes do 1º Trimestre, procurou finalizar a reestruturação e o
levantamento do acervo com os registros dos arquivos e as montagens do
grupo.
Quanto ao estudo musical, preparação vocal e pesquisa musical não foi
iniciada, pois é aguardado retorno de profissionais que possam auxiliar nesse
tipo de preparação.
Iniciou, também em março e abril as leituras dos textos do novo
espetáculo, o “Igi – a Árvore da Vida”, para posterior aprofundamento da
pesquisa.

Atuais frentes de trabalho:
•

Organização, produção e catalogação de materiais, adereços cênicos, cenário,
figurino, acessórios, maquiagem para os espetáculos.

•

Divulgação de material virtual de suas atividades artísticas, além de exposição
de material de mídias relacionada às concepções cênicas e produções
científicas;

•

Estudo para reestruturação do espetáculo “Era uma vez – lendas indígenas”;

•

Leitura do material para conhecimento do espetáculo “Igi – a arvore da vida”.

•

O alargamento ou expansão das experiências culturais vividas por essas
pessoas amplifica sua dimensão a respeito de sua própria cultura, tornando-se
um sujeito consciente de seu contexto, de sua história, de suas qualidades,
suas habilidades e competências. Esse conflito revelador de limites e de
horizontes vem contribuir para a formação desse sujeito muitas vezes privado
de experiências artísticas devido a suas condições financeiras, sua erudição ou
sua situação social.

Grupo de Teatro Trupe dos Cirandeiros
Em março o grupo de professores da Trupe dos Cirandeiros realizou
uma temporada com cinco apresentações do espetáculo “A caravana da ilusão”
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no teatro do Espaço Sonhus, nos dias 29, 30, 31/03 e 01/04, dentro da
programação de dois projetos: o “I Boca de cena”, e concomitantemente ao
lançamento do projeto “O aluno vai ao teatro, o teatro vai à escola”,
desenvolvido pelos grupos de produção artística em teatro. Foram realizadas
três apresentações para escolas da rede estadual e mais duas abertas ao
público em geral, atendendo a um total de 200 alunos e professores de escolas
da região leste de Goiânia. Além dessas apresentações, foi realizada uma
apresentação no dia 11 de março do espetáculo “O Garoto que virou Tv” no
Teatro Sesc Centro, dentro de sua programação cultural.
Prosseguiu-se

durante

março

e

abril com

a

reestruturação

e

levantamento cenográfico do grupo, separando materiais que necessitam de
manutenção, procurando ainda o registro dos arquivos, as montagens, as
apresentações já realizadas e o patrimônio material do grupo, em uma ação
acordada pela organização do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda para o
desenvolvimento do portfólio anual do mesmo.
Em março iniciou também o processo de discussão e pesquisas para a
montagem do novo espetáculo “Corderama”, com a leitura de textos sobre
literatura de cordel, visando assim ampliar de forma significativa as práticas
pedagógicas nas linguagens artísticas.

Partiu-se inicialmente dessa pesquisa a partir dos temas:
•

A influência da música portuguesa;

•

A chegada do cordel no Brasil/xilogravura;

•

Músicas nordestinas;

•

O cordel no teatro/teatro de cordel;

•

Musical cordel contemporânea;

•

História e influência do cordel em Goiás;

•

Danças populares/nordestinas.

Em abril se buscou o processo de criação dramatúrgica do espetáculo
“Corderama”, a partir das pesquisas e temas direcionados em pesquisa.
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Em abril, é importante ressaltar também a realização de uma
apresentação do espetáculo “O Garoto que Virou TV” no Sesc Itumbiara, no dia
07 de abril, e no Colégio Interamérica, no dia 26 de abril.
Em março e abril foram realizadas também reuniões pontuais para
estruturarem-se os processos de reorganização e demandas dos materiais da
Webzine de dois dos espetáculos do grupo “O Garoto que virou TV”, e “A
caravana da ilusão”, além de estruturar as matérias do grupo para inscrição em
diversos festivais da cidade.

Atuais frentes de trabalho:
•

Produção Artística, que consiste na apresentação e manutenção dos
espetáculos “O Garoto que virou TV” e “A caravana da ilusão” a partir de
demandas;

•

Realização de pesquisas para as concepções cênicas e produções científicas;

•

Produção Artística, que consiste na montagem do espetáculo “Corderama”;

•

Produção de materiais didáticos acerca dos espetáculos para publicação no
site Webzine;

•

Registrar os arquivos, as montagens, as apresentações já realizadas e o
patrimônio material do grupo;

•

Produção de materiais, adereços cênicos, cenário, figurino, acessórios,
maquiagem para os espetáculos.

O grupo vem buscando formas de contribuir para a formação de plateia
nas escolas, buscando ampliar as leituras estéticas, propor diferentes ângulos
de olhar sobre a própria realidade e o cotidiano, instigando a ludicidade, a
reflexão e a aprendizagem.

Parceria NAAH’s e Ciranda da Arte
A parceriaNAAH’s e Ciranda da Arte, no segundo trimestre de 2017
trabalhou as oficinas referentes ao “Projeto: Ateliê de Artes Visuais – Desenho”,
que finalizaram as atividades do primeiro semestre no dia 28/06/2017. Dentro
desse semestre as oficinas de desenho enfatizaram a criatividade juntamente
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com os conceitos básicos da área e também uma síntese sobre a história da
arte, sendo que os estudantes, ao iniciarem o semestre, não tinham ainda
trabalhado nessas vertentes, considerando-as essenciais. Para que as
mesmas continuem no segundo semestre será feito um novo planejamento
específico na área de Artes Visuais (desenho) com novas propostas em que a
metodologia continuará sendo voltada para produção, contextualização e
compreensão crítica. Os estudantes selecionados continuarão no projeto até o
final do ano.
Para dar continuidade às atividades referentes aos projetos, no segundo
semestre, além das oficinas de Artes Visuais continuarem acontecendo
semanalmente, será dado início à elaboração do projeto voltado para área da
Música (Coro Cênico) que será realizado em início de 2018, onde haverá
novamente todo processo de seleção dos estudantes e posteriormente o
lançamento do mesmo no Ciranda da Arte, com a presença dos estudantes
juntamente com seus pais, Diretores das Instituiçõesenvolvidas, a Gerente de
Ensino Especial e representantes de parcerias que têm como objetivo
auxiliarem os adolescentes com os gastos de transporte e lanche dos
estudantes no dia das oficinas.
Acreditando na evolução e continuidade do projeto, os parceiros
envolvidos (NAAHS e Ciranda Arte) têm como propósito, posteriormente,
estender as oficinas nas outras áreas artísticas como: Teatro e Dança.
Lembramos que este trabalho de integração entre as equipes é de
grande importância para a continuidade e melhorias no ensino especial,
especificamente nas Altas Habilidades.
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Figura 38 - AULA DE DESENHO EM AMBIENTE INFORMATIZADO COM PROFESSOR/ARTISTA SANTIAGO LEMOS

Figura 39 - DE DESENHO EM AMBIENTE INFORMATIZADO COM PROFESSOR/ARTISTA ALBERTO TOLENTINO

Figura 40 - AULA DE CAMPO
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Figura 41 - AULA DE DESENHO COM O PORFESSOR/ARTISTA ALBERTO TOLENTINO

Figura 42 - AULA DE DESENHO COM O PORFESSOR/ARTISTA ALBERTO TOLENTINO
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ATIVIDADES REALIZADAS NO TERCEIRO TRIMESTRE
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO
EQUIPE DE PRODUÇÃO E EVENTOS
Atividades desenvolvidas pela Equipe de Produção e Eventos do Centro
de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte Mês de Agosto 2017.
Organização e adequações da sala de produção para reuniões
semanais.
Confirmação do oficio n. 253 junto ao Instituto Federal de Goiás –
Campus Goiânia – Agenda da Mostra Andanças/2017; Datas 4 e 8 de
dezembro. Grupo Experimental de Dança – GED.
Continuação

da

produção

do

Grupo

de

Produção

Menestréis.

Apresentação “Os Menestréis” com o espetáculo Amor e Caos. A Era do Rádio.
No Teatro SESC no dia 4/08/2017, às 20h.
Pré–produção e Produção para apresentação de um Conserto da Banda
Sinfônica no Teatro SESI dia 15 de agosto 2017, ás 20h.
Reuniões com o GED pré-produção da Mostra Andanças. E diálogos
com a equipe de comunicação e design para criação da arte do evento e
divulgação da mostra;
Reunião com o GED pré-produção do Espetáculo “ Qual a melhor
brincadeira do mundo”, no dia 25 de outubro do corrente ano;
Participação no Simpósio de Regência – Atividade desenvolvida “
credenciamento”. Dia 11 de agosto. Local Basileu França;
Pré-produção junto as esquipes técnicas e de registro dos Espetáculos:
... era uma vez Lendas indígenas. Dia 24 de agosto, ás 15h30 na Escola
Municipal Barbara de Moraes e o espetáculo - A caravana da Ilusão. Dia 25 de
agosto ás 20h no Ponto de Cultura da Cidade Livre ambos do Grupo de
produção GET e Trupé dos Cirandeiros.
Reunião

com

a

Secretaria

do

ensino

Fundamental.

Assunto:

Organização e produção das oficinas no Evento SEDUCE Café, que
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acontecerá no dia 28 de setembro de 2017. Reunião no dia 28/08/2017, as
14h. Local sala 2 do SEF.
Pré-produção do evento seduce café com as áreas: dança, música,
teatro e artes visuais. Objetivo: Encaminhar as demandas para as oficinas.
Reunião no dia 31/08/2017, as 17h30. Ciranda universitário.

Ações pedagógicas desenvolvidas por membros da equipe:
•

Reuniões para planejamento das ações desenvolvidas na proposta arteeducativa no Colégio Estadual Agenor Cardoso;

•

Organização dos diários do Festival de humanidades na Cidade de Alto
Paraiso;

EQUIPE DE FORMAÇÃO
PROPOSTA ARTE-EDUCATIVA DA REGIÃO LESTE PARA 2017
Buscando contribuir para um ensino significativo e qualitativo de Arte no
contexto escolar – compreendendo sua oferta enquanto componente curricular
da Educação Básica e/ou dada à possibilidade de projetos na rede estadual de
ensino, o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte no ano letivo de 2017
sugere uma proposta arte-educativa junto a dez unidades escolares da região
metropolitana de Goiânia: Colégio Estadual Dom Fernando I, Colégio Estadual
Dom Fernando II, Colégio Estadual Setor Palmito, Colégio Estadual Wilmar
Gonçalves da Silva, Colégio Estadual Agenor Cardoso de Oliveira, Colégio
Estadual Jardim Novo Mundo, Rotary Clube de Goiânia, Colégio Estadual
Chico Mendes, Colégio Estadual Irmã Gabriela e Centro Especial Elysio
Campos.
Ainda em processo de discussão e construção coletiva, a proposta arteeducativa que aqui se apresenta procura atender as diferentes etapas da
Educação Básica no Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ofertadas nas dez unidades
escolares supracitadas, sendo constituída a partir do levantamento de dados
e/ou informação da própria realidade destes lugares através do contato
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telefônico com cada grupo gestor. Considerando também a premente
necessidade de realização de um trabalho educativo contido nas orientações
da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) para o processo de
ensino e aprendizagem em Arte (nas linguagens e especificidades das Artes
Visuais, Dança, Música e Teatro), segue abaixo o que pôde ser apreendido da
realidade das dez unidades escolares e proposto enquanto ação considerando
limites,

possibilidades

e

potencialidades

para

sua

implantação

e

implementação.
Para materialização da proposta arte-educativa, inicialmente realizamos
o levantamento de dados referentes ao quantitativo de turmas e aulas por
turnos considerando o contexto da Educação Básica nas dez unidades
escolares a serem atendidas e para sua melhor visualização, optamos por
apresentá-la na forma da tabela que se segue:
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A partir destes dados, elencamos o que poderia vir a ser feito em cada etapa da
Educação Básica como proposta arte-educativa da região leste para 2017. Assim,
consideraríamos coletivamente em reuniões que fosse proposto:
•

Para o Ensino Fundamental I: Um trabalho educativo desenvolvido na perspectiva de
artes integradas, mediante a composição de uma equipe de cinco professores de cada
uma das quatro linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro/Contação
de Histórias) com atuação concomitante nas turmas de 1º ao 5º Ano;

•

Para o Ensino Fundamental II: Um trabalho educativo com possibilidades de organização
a partir da pré-definição de uma linguagem artística por ano escolar. Como sugestão,
teríamos para o 6º Ano – Teatro, 7º Ano – Artes Visuais, 8º Ano – Dança e 9º Ano –
Música;

•

Para o Ensino Médio: Um trabalho educativo de articulação em cada ano escolar numa
organização interdisciplinar, considerando a presença de um professor de cada
linguagem artística orientados por uma ação conjunta que dialogasse com os demais
componentes curriculares;

•

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA): Um trabalho educativo que talvez se
orientasse na mesma perspectiva das artes integradas, porém este seguiria uma
organização semestral por linguagem artística específica.

Mediante esta proposta inicial, fizemos então o levantamento do quantitativo de
turmas e aulas necessárias semanalmente por linguagem artística específica,
observando a necessidade das dez unidades escolares e a viabilidade do que fora
originalmente proposto. Também optamos por apresentá-lo na forma de tabela e
através dos dados obtidos foi possível elencar limites, possibilidades e potencialidades
de (re)organização da proposta arte-educativa.
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A partir destas primeiras informações em consonância com a proposta arteeducativa inicial e até o momento, podemos vislumbrar enquanto possibilidades de
ação:
•

No Ensino Fundamental I: Totalizando 36 aulas semanais do 1º ao 5º Ano de três das
dez unidades escolares nos turnos matutino e vespertino, existe a possibilidade de
atendimento sob duas perspectivas:
a) Na possibilidade de artes integradas, a formação de uma equipe de
professores composta por cinco integrantes – de uma das quatro linguagens
artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro/Contação de Histórias)
responsáveis pela especificidade do ensino de Arte apenas nas três unidades
escolares que oferecem o Ensino Fundamental I. O trabalho se tornaria
qualitativo e aprofundado no que se refere ao processo de ensino e
aprendizagem em Arte na primeira etapa da Educação Básica. No entanto,
diante da existência de 36 aulas semanais, necessitaria da disponibilidade de
boa parte da carga horária desses professores e seu cumprimento em mais
de um dia da semana. Assim, vemos fragilidade nesta proposta, pois, a
mesma equipe não conseguiria desenvolver suas atividades em tempo e
espaço hábil – uma vez que abarcariam também os momentos de trabalhos
coletivos, estudos, discussões, e/ou reuniões de planejamento na rotina das
três unidades escolares. Para atender a esta demanda, talvez fosse
necessária a formação de mais equipes que atendessem somente esta
especificidade da primeira fase e/ou repensarmos uma metodologia de
trabalho a ser desenvolvida sob esta perspectiva.
b) Outra proposição seria estabelecer em cada unidade escolar uma equipe de
cinco professores de cada uma das quatro linguagens artísticas para a
realização deste trabalho observando-se a divisão por turnos. Isso significa
dizer que cada unidade escolar teria sua própria equipe de professores e
estes também poderiam vir a atender as demais etapas da Educação Básica
contidas naquele mesmo lugar (caso necessário). Assim, a organização se
estabeleceria da seguinte forma, como sugestão: 1º Ano – Contação de
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Histórias, 2º Ano – Teatro, 3º Ano – Artes Visuais, 4º Ano – Dança e 5º Ano –
Música. Esta organização por anos articular-se-ia diretamente à proposta
para o Ensino Fundamental II e, de certa forma, talvez permitisse um trabalho
por artes integradas sob outro direcionamento: a partir de uma metodologia
de ensino coletivo que se orientasse por conceitos que perpassassem e/ou
fizessem relações entre as linguagens artísticas.
•

No Ensino Fundamental II: Considerando os turnos matutino, vespertino e noturno das
dez unidades escolares, teríamos o total semanal para os 6º Anos de 22 aulas de
Teatro, para os 7º Anos de 27 aulas de Artes Visuais, para os 8º Anos de 30 aulas de
Dança e para o 9º Anos de 29 aulas de Música. A proposta de pré-definição de uma
linguagem artística por ano escolar, talvez permita um melhor aprofundamento
discussivo, da práxis e de organização didática, pedagógica e metodológica de aulas –
dado este sequenciamento. Porém, o próprio estabelecimento da divisão anual por
linguagem artística em cada ano carece de uma urgente reflexão, pois implica em
outras questões referentes à possibilidade de matrizes curriculares distintas, escolha do
livro didático de Arte pelas unidades escolares, professores de linguagens artísticas já
pertencentes às unidades escolares, viabilidade de carga horária e turno de trabalho,
dentre outras questões.

•

No Ensino Médio: Dada a possibilidade de um trabalho educativo de articulação em
cada ano escolar numa organização interdisciplinar, consideramos o atendimento de 65
aulas semanais que temos disponíveis do total de dez unidades escolares que poderão
vir a ser atendidas. Diante deste desafio de turmas, aulas e turnos na existência de uma
aula de Arte por semana apenas no 1º e no 2º Ano, sugerimos que para esta etapa da
Educação Básica cada professor de uma das quatro linguagens artísticas trabalhe junto
à mesma turma a partir da ideia de um único tema gerador e de conceitos articuladores
para que as aulas sejam organizadas por módulos bimestrais, por exemplo. Assim,
dentre as turmas existentes em cada unidade escolar consideraríamos uma espécie de
“rodízio” entre os professores a partir de sua especificidade artística. Os grupos de
produção do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte entrariam como suporte na
execução destes projetos e o Webzine como possibilidade de ferramenta didática de
trabalho. Da mesma forma, vale salientar que no Ensino Médio há a necessidade de se
articular o ensino de Arte aos demais componentes curriculares, dada sua
aplicabilidade direta no exame nacional de avaliação desta etapa de ensino.

•

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA): Pretende-se atender a demanda das turmas
ofertando uma linguagem artística por semestre observando-se o total de 05 aulas
semanais no turno noturno. Isso seria possível mediante a composição de uma única
equipe de professores sendo um de cada linguagem artística: Artes Visuais, Dança,
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Música e Teatro na perspectiva de um trabalho semestral por especificidade. Há a
possibilidade de artes integradas, mas a metodologia de trabalho precisa considerar a
particularidade de cada turma e da própria unidade escolar
•

A partir do que fora levantado e elencado até o presente momento, estas foram ações
possíveis de serem vislumbradas. As discussões precisam amadurecer coletivamente e
entre as linguagens artísticas neste lugar e o encontro com o grupo gestor – que ainda
será realizado, é de suma importância, pois, permitirá maior clareza sobre a realidade
de cada uma das unidades escolares. Isto nos orientará para uma (re)avaliação das
ações que foram até o momento propostas. Portanto, ainda estamos num processo de
construção da proposta arte-educativa da região leste para 2017.

GRUPOS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA
AGENDA DO MÊS DE AGOSTO – ANO 2017

No dia 03 de agosto de 2017, quinta-feira às 9h o Grupo Ciranda dos Contos
apresentou no evento de lançamento da Campanha ‘Atendimento Humanitário’ uma
ação proposta pelo Ministério Público de tornar o atendimento ao público mais
humanitário.

Em 03 de agosto de 2017, quinta-feira às 20h, a Câmara Municipal de Goiânia
recebeu o Grupo Musical Ciranda da Gente que abrilhantou uma Sessão Especial
oferecida às Mulheres de Carreira Jurídica, para as quais o Grupo Musical cantou o
Hino Nacional mais 03 músicas, esse evento aconteceu na Câmara Municipal de
Goiânia para 250 pessoas.
O Grupo Ciranda dos Contos apresentou na Associação Pestalozzi de Goiânia
no dia 04 de agosto de 2017, sexta-feira às 8 e 14h no evento de acolhida ao retorno às
aulas.

O Grupo Musical Os Menestréis apresentou no Teatro SESC no dia 04 de agosto
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de 2017, sexta-feira às 20h com o Espetáculo ‘Amor e Caos’.

No dia 05 de agosto de 2017 - sábado às 8h o Grupo Musical Ciranda da Gente
esteve no Auditório do Ensino Fundamental para fazer a abertura da Oficina de
Formação Goiás – ENEM, o evento contou com a presença de 100 professores da rede
estadual que estão no interior do estado e que irão ministrar aulas no ENEM – Goiás.

O CPMG Maria Heny Perillo comemorou o Dia do Estudante no dia 10 de agosto
de 2017 – quinta-feira às 10h, para esse fim contou com a apresentação do professor
Manassés e sua Banda (Fausto, Matheus e Merê).

O professor Everton Luiz Loredo promoveu junto ao Centro de Estudo e
Pesquisa Ciranda da Arte, Basileu França e Associação Comunitária, um Simpósio de
Regência no Instituto Tecnológico de Goiás – IFG nos dias 11, 12 e 13 de agosto de
2017, em período integral.

No CPMG Ayrton Senna o professor Wellington Barros representou o Grupo
Ciranda dos Contos no dia 11 de agosto de 2017 – sexta-feirra às 15:30h em
comemoração ao dia do Estudante.
Às 14h do dia 11 de agosto de 2017, sexta-feira, no Auditório da
Superintendência de Ensino Fundamental o Coro Cênico fez a abertura do Encontro de
Formação Inicial para Coordenadores, Professores Alfabetizadores e Intérpretes de
Libras do Programa Brasil Alfabetizado, a ocasião contou com a presença de 80
profissionais envolvidos com a alfabetização de jovens e adultos.
No dia 11 de agosto de 2017, sexta-feira às 9h no C.E. Castro Alves o Grupo
Ciranda dos Contos apresentou em comemoração ao dia do Estudante um Projeto
Super-Ação na Escola.
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Às 10h do dia 14 de agosto de 2017, segunda-feira, no C.E. Dom Fernando
Gomes dos Santos II o Coro Cênico fez uma apresentação para 200 alunos de 6º ao 9º
ano.

Aos 15 dias do mês de agosto de 2017, terça-feira a Banda Sinfônica do Estado
de Goiás apresentou um Concerto com Metais no Teatro SESI Ferreira Pacheco.
O Coro Cênico apresentou com Merê& Banda na XII Semana de Letras do Curso
de Licenciatura em Letras da UFG, em seguida as professoras Denise Batulevicius e
Shirlene Alvares do Grupo Ciranda dos Contos deu continuidade à cerimônia de
festividades.

Em 18 de agosto de 2017, sexta-feira às 8h30 o Grupo Ciranda dos Contos fez
uma apresentação Cultural para 80 alunos do CMEI Parque Amazônia.
Em 18 de agosto de 2017, sexta-feira às 16h a Banda Musical do C.E. Edmundo
Pinheiro de Abreu participou de um Concerto Didático em comemoração ao Mês da
Juventude atendendo solicitação da SEDUCE.

No dia 19 de agosto de 2017, sábado às 9h no pátio do CMEI Ozoria Luiza de
Jesus o Grupo Experimental de Dança - GED apresentou um espetáculo no
encerramento do Projeto Valores – com exposição dos trabalhos das crianças.

No dia 22 de agosto de 2017 – terça-feira às 10 e 15h, O Grupo Ciranda dos
Contos apresentou em dois momentos, no Auditório da SEFAZ, sessões de Histórias
em comemoração ao Mês do Jovem Aprendiz, com a presença de mais ou menos 100
jovens entre 16 a 20 anos.
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Em 24 de agosto de 2017 – quinta-feira às 8h30 o Grupo Ciranda dos Contos na
pessoa das professoras Vanusa Nogueira e Helenice Gonçalves, apresentaram no
CMEI DemisJunio D. de Freitas em comemoração à Semana do Folclore, o público
estimado foi de 150 crianças de 6 meses a 5 anos, além dos professores e funcionários
da unidade de ensino.

Em 24 de agosto de 2017 – quinta-feira às 8h o Coro Cênico apresentou no
Auditório do Hotel BissInn para abrilhantar a abertura do III Diálogo das Diretrizes
Curriculares da Educação de Jovens e Adultos – EAJ, o público somou 200 pessoas
entre professores, coordenadores pedagógicos e professores da Equipe Curricular da
SEDUCE.
No dia 24 de agosto de 2017 – quinta-feira às 8h o Grupo Experimental de
Teatro – TRUPE DOS CIRANDEIROS participou do XV Festival de Teatro da FETEG
com o espetáculo Era uma vez – lendas indígenas na Escola Municipal Bárbara de
Sousa Moraes.

No dia 25 de agosto de 2017 – sexta-feira às 8h o Grupo Experimental de Teatro
– TRUPE DOS CIRANDEIROS apresentou no Ponto de Cultura da Cidade Livre.
Em 25 de agosto de 2017 – sexta-feira às 17h o Grupo Musical Ciranda da
Gente fez a abertura da Solenidade de Posse de quinze promotores de justiça no
Auditório do Ministério Público que acomodou um público estimado em 200 pessoas.
No dia 25 de agosto de 2017 – sexta-feira às 19h30 a equipe técnica do Centro
de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte montou o equipamento de som como
empréstimo para ser usado em um Ciclo de Palestras promovido pela Superintendência
do Ensino Especial com o professor palestrante Lisandro no Auditório Tadeu Batista no
Centro Cultural Oscar Niemeyer.
No dia 25 de agosto de 2017 – sexta-feira às 8h a equipe técnica do Centro de
Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte fez montagem do equipamento de som como
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empréstimo para ser usado na comemoração da Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla na APAE de Goiânia. O mesmo trabalho será realizado
no dia 04 de setembro de 2017 – segunda-feira às 8h.
Em 29 de agosto de 2017 – terça-feira às 20h, a equipe técnica do Centro de
Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte montou o equipamento de som como empréstimo
para ser usado no Discurso da Profª Raquel Teixeira na Reabertura do Museu, onde
será feita a exposição ‘Contrarquitetura’ do artista plástico goiano Juliano Moraes no
Museu de Arte Contemporânea no Centro Cultural Oscar Niemeyer.
O Grupo Musical Ciranda da Gente apresentou no evento Governo Junto de
Você no Jardim Nova Esperança no dia 30 de agosto de 2017 – quarta-feira às 8h30.
No dia 31 de agosto de 2017 – quinta-feira às 14h o Grupo de Contação de
Histórias Ciranda dos Contos representado pela professora Vanusa Nogueira
apresentou uma Sessão de Histórias no CMEI Conjunto Vera Cruz II.
•

MÊS DE SETEMBRO – ANO 2017
No dia 01 de setembro de 2017 – sexta-feira as 8 e às 15h o Grupo Experimental

de Dança – GED apresentou um espetáculo de dança no CMEI Jardim Curitiba para
abrilhantar o Momento Formativo dos profissionais da Unidade Escolar.
Em 01 de setembro de 2017 – sexta-feira às 9h o Grupo Ciranda dos Contos na
pessoa da professora Helenice Gonçalves, fez uma apresentação de Contação de
Histórias para 25 servidores do turno matutino do CEI Nossa Senhora das Graças, com
objetivo de ilustrar o trabalho de Planejamento Mensal Coletivo “Alfabetização e
Letramento na Educação Infantil”, e às 14h a professora Denise Batulevicius e o
professor Wellington Barros contou histórias para os profissionais do período
vespertino.
No dia 01 de setembro de 2017 – sexta-feira às 7h30 o Grupo Musical Coro
Cênico fez a abertura da Ação Formativa e Princípios Pedagógicos da Ação Educativa
na RME, para 600 servidores da Rede Municipal de Ensino no Auditório do Palácio da
Música Belkiss Spenziére, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.
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Em 01 de setembro de 2017 – sexta-feira às 9h30 a Equipe Técnica do Centro
de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte fez a montagem de som no Auditório Tadeu
Batista – no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde monitorou o som durante a palestra
do Professor Lisandro.
No dia 05 de setembro de 2017 – terça-feira às 19h a professora Denise
Batulevicius do Grupo de Contação de Histórias contou histórias no Auditório da Escola
de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás, em uma das atividades
inaugural do semestre realizadas para acolher e informar o público de 300 pessoas
entre estudantes e professores do Curso de Pedagogia da Universidade sob a
Temática: regulamentação da carreira do Pedagogo.
Em 06 de setembro de 2017, quarta-feira às7h30 o Grupo Musical Ciranda da
Gente apresentou no Auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades
da PUC Goiás, onde fez a abertura das atividades inaugural do segundo semestre. O
público estimou em 300 pessoas entre estudantes e professores do Curso de
Pedagogia.
Dia 01 de setembro de 2017, sexta-feira às 13 e às 15h30 o Grupo Ciranda das
Flautas apresentou no Concerto Didático da Escola Municipal Deoclides Alves dos
Santos. No dia 15 do mesmo mês repetiu a apresentação.
Dia 13 de setembro de 2017, quarta-feira às 8h o Grupo Ciranda das Flautas
apresentou para os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Kerygma.
No dia 13 de setembro de 2017, quarta-feira às 8h o Coro Cênico fez uma
apresentação no Auditório do CEPI C.E. Juvenal José Pedrosa valorizando o Projeto
Intervalo Cênico com a presença de 180 alunos do Ensino Médio de Período Integral.
No dia 14 de setembro de 2017, quinta-feira às 13 e as 15h o Grupo Ciranda dos
Contos apresentou o professor Wellington Barros em ‘A Terceira Margem’ no Projeto da
Região Leste.
Em 15 de setembro de 2017, sexta-feira às 17h o Professor Manasses com seu
Trompete acompanhou a Banda Marcial do C.E.Edmundo Pinheiro de Abreu na
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abertura da 3ª Copa Eldorado de Futsal
Em 18 de setembro de 2017, segunda-feira às 9h o Grupo Musical Os
Menestréis fez uma apresentação no Auditório da FATESG para atender um público de
100 pessoas entre jovens e adolescentes do Curso Técnico de Colaboradores do
Projeto Educação Ambiental – Manifestação ao Meio Ambiente.
No dia 18 de setembro de 2017, segunda-feira às 19h o Grupo Ciranda dos
Contos representado pela professora Vanusa Nogueira, com sua personagem Glorinha
Fulustreka apresentou no Campus Samambaia no evento de Performance: Terra Goyá
para lançamento de livros no XX Congresso Brasileiro de Ciências e Esporte –
CONBRACE.
No dia 20 de setembro de 2017, quarta-feira às 12h30 e às 13h20 o Grupo
Ciranda dos Contos representado pela professora Denise Batulevicius que apresentou
no CEPI – C.E. Juvenal José Pedrosa abrilhantando o trabalho de Projeto Intervalo
Cênico para um público de aproximadamente 95 alunos de 15 a 18 anos e professores
da turma.
No dia 20 de setembro de 2017, quarta-feira às 14 e às 16h30 a Equipe Técnica
trabalhou na montagem de som no MAC – Museu de Arte Contemporânea no Centro
Cultural Oscar Niemeyer.
No dia 20 de setembro de 2017, quarta-feira às 15h a professora/musicista
Roberta Borges em voz e no teclado embelezou a sala Da Casa Civil do Palácio Pedro
Ludovico para homenagear a professora Meirinha em seu aniversário.
Nos dias 18 e 19 de setembro de 2017, segunda e terça-feira às 8 e às 13h a
professora de Artes Visuais AissiKárita, ministrou uma oficina no ‘Projeto Lugar Certo
para Crianças e Adolescentes é Longe de Bebidas Alcóolicas e Drogas’ no C.E. Maria
Barreto de Israelândia – GO.
E nos dias 21 e 22 de setembro de 2017, quinta e sexta-feira às 8 e às 13h o
professor de Grafitti desenvolveu no mesmo projeto uma oficina de Grafitti.
Em 22 de setembro de 2017, sexta-feira às 9h30 o Grupo Musical Coro Cênico
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participou do Festival da Primavera na Quadra do Centro de Ensino em Período Integral
Dom Abel onde contemplou os 200 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e
demais professores e funcionários daquela instituição.
No dia 23 de setembro de 2017, sábado às 8h30 o Grupo Ciranda dos Contos na
pessoa da professora Shirlene Álvares fez uma sessão de contação de histórias no
CMEI DemisJunio D. de Freitas na Festa Primavera da Paz.
No dia 25 de setembro de 2017, segunda-feira às 9h a Equipe Técnica fez
montagem de Palco, Ground com forração e Equipamentos de som no pátio da
SEDUCE para abertura da XI Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
2017 (SIPAT).
Em 25 de setembro de 2017, segunda-feira às 14h o Grupo Ciranda dos Contos
na pessoa da professora Vanusa Nogueira contemplou o C.E. Conceição Leal na III
Parada Literária com os alunos de 11 a 17 anos das turmas de 6º e 7º ano do Ensino
Fundamental.
Em 24 de setembro de 2017, domingo às 7h a Equipe Técnica fez montagem de
equipamentos de som para alcançar 500 pessoas na Praça do Berimbau no evento
“Pedalada Solidária” promovida no Jardim Guanabara II pelo Conselho Tutelar.
No dia 27 de setembro de 2017, quarta-feira às 8h a Equipe Técnica trabalhou
na montagem dos equipamentos técnicos no Espaço TRIP para uso do Grupo
Experimental de Teatro – GET.
No dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira das 9 às 11h e das 13 às 17h no
Umuarama Hotel será oferecido um CAFÉ COM ARTE, organizado pela SEDUCE onde
em seguida desenvolverá várias oficinas
No dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira das 14 às 17h o Grupo Ciranda dos
Contos promoveu uma Oficina de Contação de Histórias para seis adolescentes
grávidas, com baixa renda e em vulnerabilidade social no Centro Social DnaGercina
Borges. Essa oficina acontecerá em quatro momentos seguidos no mês de outubro do
ano em curso (05/10; 19/10 e 26/10).
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No dia 30 de setembro de 2017, sábado às 7h30 o Grupo Ciranda dos Contos
representado pela professora Vanusa Nogueira, promoveu uma sessão de contação de
histórias no IV Sarau Literário para 500 estudantes dos Ciclos I e II de 5 a 14 anos no
Hall da E.M. Dr. Nica

ATIVIDADES REALIZADAS NO QUARTO TRIMESTRE
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
ATIVIDADES COM PARTICIPAÇÃO E/OU APOIO DO CEP CIRANDA DA ARTE
PARCERIA NAAH’S E CIRANDA DA ARTE
•

EXPOSIÇÃO Retratos e Intervenções
Na exposição “Retratos e Intervenções”, a artista Nancy de Melo sugere um

diálogo entre espaço expositivo, artista e educador, ao retratar em desenhos os
profissionais de educação do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, que
trabalham nas salas integradas com o Espaço Expositivo ARTCO.
Nancy de Melo propõe uma ação provocadora quando convida os educadores
retratados a interferirem nos retratos produzidos por ela. Essa ação performática sugere
uma experiência contextualizada de significados e significantes entre educador, espaço,
artista e arte, e instiga a reflexão sobre espaço, retrato, intervenção e performance.
Nessa exposição, o educador retratado se torna integrante da ação criadora. Ao
possibilitar que o educador interfira em sua produção, a artista o convida a ser co-autor
dos trabalhos.
A performance interativa da artista e educadora Nancy de Melo no Espaço
Expositivo ARTCO, com participação dos educadores do Ciranda da Arte, resulta na
exposição “Retratos e Intervenções”, que recebe visitação de outubro a dezembro com
ações educativas presenciais e a distância.
•

Ação
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Intervenção

Contextualização

Retratos
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Nancy de Melo Batista Pereira
Mestrado em Cultura Visual pela Universidade
Federal de Goiás (UFG), Especialização em Arte
Contemporânea (UFG) e Bacharel em Artes Visuais
(UFG). Atualmente é professora do curso Arquitetura
e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica,
PUC-GO. Tem experiência na área de Artes, com
ênfase em História, Estética e Poéticas Visuais
Contemporâneas,

atuando

principalmente

nos

seguintes temas: Expressão Gráfica, Estética Visual,
História da Arte e da imagem.

CURADORIA NANCY DE MELO – GALERIA PUC
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No Brasil a regulamentação do Ensino das Artes nas escolas é uma conquista
recente, em decorrência disso, podemos perceber que são poucos os materiais
pedagógicos nas áreas das artes e que há diversos professores de arte que não são
formados nesta disciplina. Os poucos materiais de música, dança e teatro que existem
no mercado, na maioria das vezes, não são pensados para o contexto escolar. Diante
desta realidade surgiu a necessidade de elaborarmos materiais pedagógicos nas áreas
de dança, música, teatro e artes visuais e os disponibilizá-los gratuitamente através dos
meios digitais. Desta maneira buscamos ofertar materiais que auxiliem o professor na
sua formação inicial/continuada e na elaboração de suas aulas. Em 2014 criamos a
revista digital WebZine Ciranda da Arte, uma plataforma que possui atualização
semanal, elaborada pelos professores/pesquisadores do Ciranda da Arte - SEDUCEGO, esse trabalho vem sendo desenvolvido ao longo desse tempo com propostas de
divulgação de conteúdos pedagógicos, aulas e materiais que auxiliem o professor em
suas ações educativas, de forma gratuita, acessível e dinâmica. Disponibilizamos esses
conteúdos para livre download, em diversas redes sociais, garantindo a democratização
destes materiais e a disseminação dos mesmos por meios digitais.
As publicações de aulas detalhadas são sugestões e reflexões que visam
estimular a pesquisa e troca de experiências nas diversas temáticas abordadas.
Videoaulas, materiais escritos, partituras, áudios, rádio educativa e outros diversos
materiais que possam auxiliar o professor e estudante no processo de aprender e
ensinar.

•

AGENDA DO MÊS DE OUTUBRO
Na terça-feira, 03 de outubro de 2017 às 14h o Grupo Ciranda dos Contos foi

representado pela profª Vanusa no C.E. Professor Jamil Safady para uma sessão de
histórias de “Um poema de Cordel e Histórias” no Café com temática voltada para a
questão de valores como Ética e Cidadania.
Na quarta-feira, 04 de outubro de 2017 às 9 e 14h30 o Grupo Experimental de
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Dança – GED na apresentação de dança com intuito de proporcionar momentos de
compreensão crítica, apreciação e bem no Espaço do Centro de Convivência de
Educação Infantil “Viver a Infância”.
No dia 05 de outubro de 2017 às 8h daquela quinta-feira o Grupo Ciranda dos
Contos apresentou a Profª Vanusa Nogueira na E.M. Orlando de Morais para uma
Sessão de Contação de Histórias.
No dia 05 de outubro de 2017 às 19h no Auditório do IFG o Grupo Musical
Ciranda da Gente apresentou o espetáculo musical “Casa de Vinícius”.
No dia 06 de outubro de 2017 às 13 e 15h30h o Grupo Ciranda das Flautas fez
um Recital Didático no Colégio Estadual Jardim Europa para os aluno do Ensino
Fundamental de 2ª Fase.
Em 06 de outubro de 2017, sexta-feira às 8h30 e 13h o Grupo Ciranda dos
Contos na presença das professoras Denise Batulevicius, Helenice Gonçalves e do
professor Wellington Barros apresentaram na Creche Cantinho Feliz para atendes os
filhos dos servidores na SES-GO com faixa etária de 06 meses à 03 anos.
No palco montado pela SEDUCE na Pça do Setor Itaipú, no sábado, dia 07 de
outubro de 2017 o Ciranda da Arte promoveu a participação dos Grupos Ciranda dos
Contos e com o professor Manassés no Trompete nas Oficinas de Leitura e de música
no FEPETIAGO (Fórum Goiano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Promoção da Aprendizagem) em ação itinerante com o tema: Criança ser Criança, para
marcar

a

questão do trabalho

infantil

em

nosso

Estado,

por

ocasião

da

proximidade do Dia das Crianças, promovido pela SEDUCE, Superintendência de
Ensino Fundamental e Gerência de Programas Transversais.
Em 09 de outubro de 2017 às 15h de segunda-feira, o Grupo Musical Coro
Cênico apresentou no Colégio Agenor Cardoso de Oliveira para condecorar o Projeto
Região Leste em Concerto Didático com a presença de 230 alunos do 6ºao 9º ano do
Ensino Fundamental.
Em 09 de outubro de 2017 às 15h30 de segunda feira, o Grupo Ciranda dos
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Contos, na pessoa das professoras Helenice Gonçalves e Vanusa Nogueira fizeram
uma Sessão de Histórias para 90 alunos de 4 a 8 anos no Pátio Coberti da E.M. João
Clarimundo de Oliveira.
Em 09 de outubro de 2017 às 15h no auditório da Instituição FAMA o Grupo
Experimental de Dança – GED apresentou o espetáculo infantil ‘Qual a Melhor
Brincadeira’ para as crianças atendidas pela instituição comemorando a Semana da
Criança.
No dia 09 de outubro de 2017 às 8h30 e 12h, das 13 às 17h a professora
Fernanda Morais Assis e Santiago Lemos estiveram na Sede do Programa EVV/UEG
para participarem da comissão julgadora para selecionar trabalhos inscritos no 1º
Prêmio da Semana Nacional de Trânsito com as Escolas Públicas de Goiânia e Região
Metropolitana/ Programa Educando e Valorizando a Vida.
No dia 09 de outubro de 2017, segunda-feira às 20h o Grupo Ciranda dos Contos
na pessoa da Profª Denise Batulevicius apresentou para 70 alunos com faixa etária a
partir de 15 anos, uma sessão de histórias no EJA – Projeto de Leitura em um espaço
do Recreio da E. E. Nhanhá do Couto.
No dia 10 de outubro de 2017, terça-feira às 8h30 o Grupo Ciranda dos Contos
representado pelas professoras Helenice Gonçalves e Vanusa Nogueira realizaram
uma sessão de histórias em Comemoração da Semana da Criança festejado na E. E.
Presidente Dutra.
Em 10 de outubro de 2017, terça-feira às 9h40 e 15h40 o Grupo Ciranda dos
Contos fez uma Contação de História em comemoração ao dia das crianças no Pátio da
Associação Pestalozzi.
Em 11 de outubro de 2017, quarta-feira às 8h a Banda Marcial Tancredo de
Almeida Neves em comemoração ao 69º aniversário de emancipação da cidade de
Itauçu – Go.
Em 11 de outubro de 2017, quarta-feira às 9h o Grupo Experimental de Teatro
apresentou o espetáculo ‘Era uma vez...’ na quadra coberta da E. Municipal Zeca de
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Farias de Alto Paraíso – GO.
Em 11 de outubro de 2017, quarta-feira às 15h, o Grupo Ciranda dos Contos
usou o espaço da quadra do Colégio Agenor Cardoso de Oliveira para fazer uma
sessão de histórias para 230 alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental
Em 11 de outubro de 2017, quarta-feira às 14h30, o Grupo Experimental de
Dança – GED participou do Projeto Circula GED 2017 com o Espetáculo de 30 min
“Qual a melhor brincadeira do mundo?”,

no CMEI Ciranda para 100 alunos da

Educação Infantil entre 1 a 5 anos em comemoração ao Dia das Crianças.
Em 11 de outubro de 2017, quarta-feira às 8 e 14h, o Grupo Ciranda dos Contos
apresentou na Escola Especial Helena Antipoff – APAE de Goiânia em comemoração
ao Dia das Crianças.
No dia 16 de outubro de 2017, segunda-feira às 8h, o Grupo Ciranda da Gente
fez a Abertura do III Encontro Estadual do Programa Saúde na Escola – PSE/2017 no
Auditório da Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho/SEST.
No dia 17 de outubro de 2017, terça-feira das 9 às 12h e das 14 às 17h, o Grupo
Ciranda dos Contos apresentou o professor Wellington Barros na Unidade da OVG
contando histórias na Oficina de Contação de Histórias para 20 adolescentes grávidas
com baixa renda e em vulnerabilidade social.
Em 17 de outubro de 2017, terça-feira às 20h, o Grupo Musical Os Menestréis
fez apresentação de um Espetáculo Musical no Centro Cultural UFG.
Em 18 de outubro de 2017, quarta-feira das 8h40 às 9h o Grupo Ciranda dos
Contos com o professor Wellington Barros contou a história do ‘Boi e da Formiga’,
apresentou no Auditório do Ministério Público do Estado de Goiás no Evento de
Capacitação ao Conselho de Controle Social, no Projeto do COEDUCAÇÃO – Centro
de Apoio Operacional da Educação
Em 20 de outubro de 2017, sexta-feira às 9h30, 14h30 e 19h30, o Grupo Ciranda
dos Contos representado pelas professoras Denise e Shirlene, Helenice e Wellington,
Vanusa e Helenice participaram da III Mostra Científica Cultural no Centro de Educação
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de Jovens e Adultos.
Em 20 de outubro de 2017, sexta-feira às 9h, o Grupo Ciranda dos Contos
participou de uma comemoração do dia da criança no pátio do CMEI Vila Santana com
a presença de 100 crianças de 2 a 5 anos.
Em 23 de outubro de 2017, segunda-feira às 14h, o Grupo Ciranda dos Contos
fez abertura de uma palestra e oficina na Turma de Letras do Instituto Federal de Goiás
– Campos Goiânia.
No dia 25 de outubro de 2017, quarta-feira às 14h, o Grupo Musical Ciranda da
Gente atendeu solicitação do Superintendente Executivo de Educação – SUPEX no
evento realizado no auditório do Instituto de Educação de Goiás – IEG.
No dia 26 de outubro de 2017, quinta-feira às 13:30 o Grupo Ciranda dos Contos
apresentou uma sessão de histórias com as professoras Vanusa e Helenice no Projeto
Região Leste no pátio da Escola Rotary Clube de Goiânia.
Nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, quinta e sexta-feira às 8h o Grupo Musical
de Viola e Grupo Ciranda dos Contos apresentaram no Fórum Goiano de Educação
Infantil um seminário promovido pela Faculdade de Educação – UFG/NEPIEC.
No dia 27 de outubro de 2017, sexta-feira às 8h30 o Grupo Musical Ciranda da
Gente participou do Encontro Estadual das Ações Estratégicas do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil no auditório da SEAGRO.
Em 27 de outubro de 2017, sexta-feira às 15h o Grupo Experimental de Dança –
GED apresentou um espetáculo de Dança no CMEI Monteiro Lobato.
Em 27 de outubro de 2017, sexta-feira às 14h o Grupo Ciranda dos Contos,
professora HeleniceJesuino participou de uma sessão de Histórias para 108 alunos de
1 a 5 anos do CMEI 13 de Maio.
No dia 30 de outubro de 2017, segunda-feira às 15 e 17h o Grupo Musical
Ciranda das Flautas e Coro Cênico apresentaram do encerramento da II Semana da
Licenciatura em Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
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Goiás – IFG contemplando 200 professores em formação em música.
No dia 30 de outubro de 2017, segunda-feira às 9h o Grupo Ciranda dos Contos
participou com as professoras HeleniceJesuino e Vanusa Nogueira da II Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca um evento promovido pela Biblioteca Pública
Municipal Prof. Josino Bretas.

CURSOS MINISTRADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
2. ESTUDO E PESQUISA EM SISTEMATIZAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS
PROFESSORA FORMADORA: FERNANDA MORAES DE ASSIS

3. FOTOGRAFIA: UM CLICK NO COTIDIANO PARA CRIAÇÃO DE NARRATIVAS
VISUAIS
PROFESSOR FORMADOR: HAROLDO DE ARAÚJO

RELATÓRIO PARCERIA NAAH’S E CIRANDA DA ARTE
Em relação à parceriaNAAH’s e Ciranda da Arte, ressaltamos que no segundo
semestre de 2017(de agosto a dezembro) as oficinas referentes ao Projeto: Ateliê de
Artes Visuais – Desenho, irão finalizar suas atividades no dia 06/12/2017. Dentro deste
semestre as oficinas de desenho enfatizaram a criatividade trabalhando as seguintes
vertentes da área artística: proporção, perspectiva, volume, pintura com tinta guache e
uso das paletas de cores, considerando-as essenciais para o processo de
aprendizagem.
O professor-artista Alberto Tolentino foi convidado para ministrar as oficinas
neste

semestre,

demonstrando

sua

grande

habilidade

nas

artes

plásticas,
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proporcionando aos estudantes grandes oportunidades de desenvolvimento no
processo criativo.
Ressaltamos ainda, que o professor Santiago Lemos, também está ministrando
aulas desde o início da proposta, dando oportunidade aos estudantes de conhecer
metodologias inovadoras e diversificadas na arte gráfica, priorizando a potencialização
das altas habilidades apresentadapelos estudantes.
Para que as oficinas continuem no próximo ano, será feito um novo
planejamento destinado à área de Artes Visuais (desenho) com novas propostas (nível
avançado),no qual a metodologia seja voltada para produção, contextualização e
compreensão crítica. Os estudantes do (nível incitante) continuarão no projeto nonível
avançado, ou seja, a turma continuará sendo a mesma, sem que seja necessário
umprocesso seletivo.
Para dar continuidade às atividades referente a projetos, no ano de 2018 além
das oficinas de Artes Visuais (nível avançado), daremos início ao projeto voltado para
área da Música (Coro Cênico Infanto-Juvenil) para isso, haverá novamente todo
processo de seleção dos estudantes e posteriormente o lançamento do mesmo no
Ciranda da Arte, com a presença dos estudantes juntamente com seus pais, Diretores
das Instituições envolvidas, a Gerente de Ensino Especial e

representantes de

parcerias com objetivo de auxiliar os adolescentes com os gastos de transporte e
lanche no dia das oficinas.
Ressaltamos que no termino deste ano acontecera a mostra cultural intitulada de
Backstage - Espetáculo da vida

no dia 10 de dezembro no Teatro Goiânia. Será

exposto os dos trabalhos que os estudantes desenvolveram ao longo do ano,
proporcionando aos mesmos uma grande oportunidade de divulgação e estímulo para
continuar no processo artístico.
Acreditando na evolução e continuidade dos projetos, os parceiros envolvidos
(NAAHS e Ciranda Arte) têm como proposito, posteriormente, estender as oficinas nas
outras áreas artísticas como: Teatro e Dança.
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Lembramos que este trabalho de integração entre as equipes é de grande
importância para a continuidade e melhoria no ensino especial, especificamente nas
Altas Habilidades.

Figura 43 - AULA DE DESENHO GRÁFICO COM PROFESSORARTISTA SANTIAGO

Figura 44 - AULA DE DESENHO COM PROFESSOR-ARTISTA TOLENTINO
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Figura 45 - EQUIPE DE PROFESSORES E COORDENADORA DA PARCERIA NAAHS/CIRANDA DA ARTE

Banda Sinfônica do Estado de Goiás
Busca contribuir com a formação dos professores de música da rede estadual de
ensino, de modo que promova a articulação entre prática artística e a vivencia
pedagógica, incentivar os estudantes à apreciação musical e à compreensão crítica
vivenciadas no contexto musical goiano, tanto em concertos didáticos nas escolas
quanto em teatros. Além de valorizar a música dos compositores e arranjadores locais,
divulgar o repertório da formação musical específica de Banda Sinfônica (sopros e
percussão) principalmente para os alunos da rede estadual.
A Banda Sinfônica do Estado de Goiás, vem sendo de fundamental importância
na formação de plateia do estado. Com seus projetos concertos didáticos, banda
itinerante e bandas goianas consegue levar um repertório eclético para o público.
Cumprindo com sua tarefa didática/performática, a Banda Sinfônica do Estado de
Goiás/Ciranda da Arte fez dois concertos e serviu de laboratório para dois cursos de
regência, promovidos pelo Ciranda da Arte, em parceria cm UFG e IFG.
De setembro a outubro, foi um período de preparação para o Seminário de
Regência promovido pelo Ciranda da Arte e Instituto Federal de Goiás, que ocorreu em
novembro. Nesse evento, a BSG fez um concerto com os metais, onde foi bastante
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elogiado pelos professores convidados, todos de renome internacional, serviu de
laboratório para uma das aulas de regência e fez o concerto de encerramento com a
Banda do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (dessa vez a banda completa),
também muito elogiado pela crítica.

•

Fotos
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•

MÊS DE NOVEMBRO
Em 01 de novembro de 2017, quarta-feira às 9h, as professoras Denise

Batulevicius e Helenice Gonçalves do Grupo Ciranda dos Contos apresentaram uma
Sessão de Histórias no evento “Dia de Ler – Literatura de Terror” na quadra do Colégio
Gonçalves Lêdo.
No dia 01 de novembro de 2017, quarta-feira às 14h30, no evento Dançarelando,
um Projeto de Extensão vinculado à FEFD do CMEI Tempo de Infância o Grupo
Experimental de Dança – GED apresentou o espetáculo de dança com intuito de
proporcionar momentos de compreensão e crítica além do aprendizado de formação de
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plateia.
No dia 06 de novembro de 2017, segunda-feira às 19h15, no auditório da
Faculdade Araguaia a professora Roberta Borges, em voz, no teclado, fez abertura e
encerramento do Congresso Interdisciplinar dos Cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Gestão Comercial.
Aos 06 dias do mês de novembro de 2017, segunda-feira às 19h, na Câmara
Municipal de Goiânia a Equipe de Filmagem do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda
da Arte, fez cobertura fotográfica de uma homenagem que os vereadores prestaram ao
Maestro Everton Luiz Loredo de Matos.
Nos dias 06 e 14 do mês de novembro de 2017, às 19h15, o professor Franco
Pimentel apresentou no auditório da Faculdade Araguaia um grupo de teatro que
fizeram a abertura e o encerramento do Congresso Interdisciplinar dos Cursos de
Administração, Ciências Contábeis e Gestão Comercial.
Em 07 de novembro de 2017, terça-feira às 20h, o professor Wellington Barros
do Grupo Ciranda dos Contos, interpretou o Conto de Guimarães Rosa na Semana de
Música e Literatura, coordenada pela cirandeira professora Cintia Carla da E. M. São
José.
Aos 8 dias de novembro de 2017, quarta feira às 19h, a Cia Lírica composta por
Hélenes Alberto Vieira, Valéria Teixeira Mendes de Oliveira e Sergio Paiva
apresentaram no evento da FAPEG, ocorrido no salão DnaGercina, no palácio das
Esmeraldas, o qual contou com um público estimado entre 100 a 120 pessoas.
Nos dias 08, 09 e 10 do mês de novembro de 2017, a professora musicista
Valéria Mendes e o músico Mateus Soares entoaram o Hino Nacional, em seguida o
Grupo Ciranda dos Contos na pessoa da professora Vanusa Nogueira apresentou uma
sessão de história, dando seguimento o grupo ‘Os Menestréis’ fez uma apresentação
musical no auditório do hotel Umuarama em comemoração ao 2º Seminário de
Educação para as relações étnico-raciais, com público estimado em 200 pessoas.
No dia 09 de novembro de 2017, quinta-feira às 19h15, no auditório da
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Faculdade Araguaia a professora Roberta Borges em voz, no teclado, fez abertura e
encerramento do Congresso Interdisciplinar dos Cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Gestão Comercial.
Aos 09 dias de novembro de 2017, quinta-feira às 20h, na Escola Municipal São
José o Grupo Experimental de Teatro – GET apresentou o espetáculo Corderama em
comemoração à Semana de música e literatura.
No dia 10 do mês novembro de 2017, sexta-feira às 9h, o Grupo Musical Cia
Lírica entoou o Hino Nacional, Sole Mio e mais uma música na solenidade de posse
que contou com 200 pessoas que aconteceu no auditório da Superintendência de
Ensino Fundamental.
No dia 13 do mês de novembro de 2017, segunda-feira às 9 e 13h, o Grupo
Ciranda dos Contos fez duas sessões de contação de história no C.E. Homero
Honorato para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
No dia 14 do mês de novembro de 2017, terça-feira às 14h, o grupo musical
Ciranda das Flautas apresentou na Mostra Cultural que ocorreu na escola Rotary Clube
de Goiânia.
Nos dias 14 do mês de novembro de 2017 e no dia 04 do mês de dezembro do
mesmo ano, o Grupo Experimental de Teatro (GET) apresentou o espetáculo
Corderama no Espaço Sonhus às 19h. O mesmo espetáculo também será apresentado
no dia 05 de dezembro em três horários (12h,19h,20h30) no mesmo local.

Aos 16 dias de novembro de 2017, quinta-feira às 17h, no auditório do Ministério
Público, o Grupo Musical Os Menestréis apresentou no Seminário “Consciência Negra”,
organizado pelo mesmo órgão.
No dia 17 do mês de novembro de 2017, às 17h de sexta-feira, a Banda
Sinfônica do Estado de Goiás fez uma apresentação de abertura e encerramento no
Curso de Regência de Bandas no auditório do IFG.
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No dia 17 de novembro de 2017, sexta-feira às 18 e 22h, o Grupo Técnico do
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte fez a montagem de som no C. E.
Polivalente Prof. Goiany Prates para o Show de Talentos, onde os alunos farão
apresentações ilustrando a ‘2ª Semana Pedagógica”.
Em 20 de novembro de 2017, segunda feira às 19h, o Grupo Ciranda dos Contos
representado pela professora Vanusa Nogueira abrilhantou a oficina dos acadêmicos
do Curso de Pedagogia na disciplina de Literatura Infantil no auditório da FANAP.
No dia 20 do mês de novembro de 2017, segunda-feira às 14, o Grupo Ciranda
da Gente apresentou no evento intitulado Semana de Música e Literatura com o
repertório “Casa de Vinicius” na Escola Municipal São José.
Em 22 de novembro de 2017, quarta-feira às 9h, o Grupo Musical Ciranda da
Gente fez abertura da I Jornada Cientifica da SEST-GO, o público presente aproximou
de 200 pessoas no auditório da Superintendência de Educação em Saúde e
Trabalho/SEST.
No dia 22 do mês de novembro de 2017 às 19h de quarta-feira, o Grupo Musical
Os Menestréis apresentou na abertura da Cantata de Natal no V Encontro Nacional de
Coral dos Tribunais de Contas no auditório Nobre do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás com a participação estimada em 460 pessoas.
No dia 23 do mês de novembro de 2017, às 8h30 de quinta-feira, o Grupo
Musical Coro Cênico fez apresentação cultural para abrilhantar a formatura dos
profissionais da Educação no Anfiteatro da Faculdade FANAP, na ocasião o público
estimado aproximou de 300 pessoas.
No dia 23 de novembro de 2017, às 20h de quinta-feira, a Banda Sinfônica do
Estado de Goiás apresentou no Teatro Goiânia.
No dia 24 do mês de novembro de 2017, às 20h de quinta-feira, os músicos
Marquinhos, Fausto, Valéria e Getúlio apresentaram no Nativas Grill em comemoração
ao Aniversário da Secretaria de Educação Esporte e Cultura a Profª Raquel Teixeira.
Em 24 de novembro do ano de 2017, sexta-feira às 8h o professor Santiago
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Lemos ministrou uma oficina de grafite na IV Mostra Científica organizada pelos alunos
da Rede Pública das escolas C.E. Damiana da Cunha, C.E. Aécio de Oliveira Andrade
e C.E. Castro Alves, a Mostra foi apresentada no Shopping Cerrado.
No dia 24 de novembro de 2017, sexta-feira às 13h30, o Grupo Experimental de
Teatro – GET participou de uma apresentação teatral ‘Paz entre as pessoas’
organizada pelo C.E. Horácio Antônio de Paula para 190 alunos com idade entre 12 a
17 anos estudantes do Ensino Fundamental.
No dia 24 de novembro de 2017, sexta-feira às 10h o Professor Black esteve no
C.E. Dom Fernando para participar da “Mostra Curtas Ciência” com o tema Poéticas
Urbanas.
No dia 25 de novembro de 2017, sábado às 10h, o Grupo Musical do Ciranda da
Arte na voz de Valéria Mendes no teclado Marcos Roberto, no Trompete Manasses
Aragão acompanhados pelo técnico de som Almir Mendes fizeram a trilha sonora para
entrada dos 174 casais de noivos que constituíram núpcias em Casamento Comunitário
na 61ª Edição do Programa Governo Junto de Você. O evento contou com um público
aproximado de 2000 pessoas.
Em 28 de novembro de 2017, terça-feira às 13h a Equipe Técnica fez o trabalho
de montagem de som, palco, microfones e pedestais na Culminância de Violão para um
público de 60 alunos do CEPI Pedro Gomes.
No dia 28 de novembro de 2017, terça-feira às 16h na quadra poliesportiva do
C.E. Polivalente Modelo o Grupo Experimental de Dança – GED apresentou um
espetáculo para abrilhantar a Formatura do PROERD – Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência.com alunos de 6º Ano. O evento contou com 1.200
pessoas entre alunos, professores, funcionários e responsáveis da Unidade escolar.

No dia 29 de novembro de 2017, quarta-feira às 8h o Grupo Musical Coro Cênico
fez uma apresentação na comemoração de aniversário dos 80 anos do C.E. Lycey de
Goiânia com um público estimado em 250 pessoas.
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No dia 30 de novembro de 2017, quinta-feira às 8h30 o Grupo Musical Coro
Cênico participou do Encontro Formativo sobre benefícios assistenciais de 400
representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social de 246 municípios
goiano, o evento foi promovido pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás –
ASMEGO.
Em 30 de novembro de 2017, quinta-feira às 9h, o Grupo Ciranda dos Contos
representado pelas professoras Vanusa Nogueira e Helenice Gonçalves participou do
Projeto organizado pela estagiária Claudia Caetano na E. M. João Braz.
•

MÊS DE DEZEMBRO
No dia primeiro do mês de dezembro de 2017, dia da lei Maria da Penha, sexta-

feira às 8h, a professora e cantora Roberta Borges e banda fizeram a abertura de
evento inserido na programação da “Semana de Ativismo pelo FIM DA VIOLENCIA
DOMESTICA” no Ministério Público de Goiás.
Dia 04 do mês de dezembro de 2017, segunda-feira às 20h30, o Grupo Musical
Duo Ciranda, composto pelos professores Hélenes e Valéria se apresentaram no
evento Natal na Praça, com um público estimado em 500 pessoas da comunidade local.
No dia 04 de dezembro de 2017, segunda-feira, o Grupo Experimental de Dança
(GED), participou da IV Mostra Na/Dança em dois horários, às 8 e 18h, oportunizando
os alunos de dança da Rede Estadual, professores, diretores e coordenadores das
escolas estaduais e a comunidade em geral de vivenciar a arte na dança.
Em 05 de dezembro de 2017, terça-feira às 7h30, o Grupo Ciranda dos Contos,
com as contadoras Vanusa Neves e Helenice Gonçalves apresentaram no VII
Seminário de Estágio na Faculdade de educação da UFG.
No dia 05 de dezembro de 2017, terça feira às 19h30, o Núcleo de Choro da
UFG e o Maestro Everton Luiz apresentaram no evento Natal na Praça, com público
estimado em 500 pessoas.
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No dia 07 de dezembro de 2017, quinta-feira às 19h30, o Grupo Musical Ciranda
da Gente apresentou no Natal na Praça com público estimado em 500 pessoas.
Dia 08 do mês de dezembro de 2017, sexta-feira, o Grupo Experimental de
Dança (GED) apresentou em três horários 8, 14 e 18h, na IV Mostra Na/Dança no
teatro IFG para os alunos de dança da Rede Estadual, professores, diretores e coo das
escolas estaduais e a comunidade em geral.
Em 08 do mês de dezembro de 2017 o grupo de Balizas do Ciranda da Arte se
apresentou no 12º FEBAGO que ocorreu no Teatro Goiânia.
No dia 11 de dezembro de 2017 às 19h30 o Grupo Musical os Menestréis,
apresentou no Natal na Praça para um público estimado em 500 pessoas.
No dia 13 de dezembro de 2017 as 19h30 o Coro Cênico apresentou no Natal na
Praça para um público estimado em 500 pessoas.
Em 14 de Dezembro de 2017 às 14h30 o Coro Cênico fez a abertura da
solenidade de encerramento da SIPAT da Associação de Combate ao Câncer em
Goiás ACCG no auditório do Hospital Araújo Jorge.

AVALIAÇÃO
O presente relatório geral das atividadesdesenvolvidas peloCentro de Estudo e
Pesquisa Ciranda da Artedecorrer do ano de 2017, demonstra o bom encaminhamento
e execução dos trabalhos em Arte-Educação levadas a efeito por esta instituição ligada
à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE.
Entendemos que aavaliação permite que haja um ajuste entre o planejamento e
o redirecionamento de novas práticas pedagógicas no intuito de aprimorar as
aprendizagens dos professores/alunos.Nesse sentido, a exposição da prática
pedagógica cotidiana, apresentada neste relatório, tencionou ser imbuída de reflexão,
uma vez que se propõe analisar e identificar aspectos fragilizados para discutir, no
coletivo, propostas que promovam a superação dos erros, além de fornecer subsídios
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para que a avaliação sirva não somente para quantificar dados e diagnosticar a
realidade institucional, mas, a partir deles, aprimorar, regular e orientar a melhoria do
processo ensino-aprendizagem, dentro de uma perspectiva moderna.
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