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CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA CIRANDA DA ARTE:
O ESPAÇO
O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte é uma unidade educacional da
Secretaria de Educação do Estado de Goiás, responsável pela formação contínua e
continuada dos professores da área de arte e pela implementação e acompanhamento das
ações e projetos da área desenvolvidos nas unidades escolares da rede, em todas as
subsecretarias regionais. Criado em 2005, sob a Lei Estadual nº 15.255, pela Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás, ocupa-se de dois espaços: um situado na Rua 227-A, Nº 60,
Setor Leste Universitário e o outro na Rua 215 esquina com 228, S/Nº, Setor Leste Vila Nova,
em Goiânia-GO. Atualmente, encontra-se vinculado à Superintendência do Ensino
Fundamental e tem sua proposta pedagógica centrada em três eixos: Formação, Produção
Artística e Pesquisa.

CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA CIRANDA DA ARTE:
RECURSOS HUMANOS
O quadro de servidores do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte é composto
de profissionais do quadro efetivo e de contratos temporários, na função administrativa e
na função de professor. Alguns estão lotados nesta pasta e fazem extensão nas unidades
escolares. Outros são lotados em unidades escolares e fazem extensão no Ciranda. Além dos
profissionais que são lotados neste Centro e prestam serviço nas unidades escolares.

CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA CIRANDA DA ARTE:
EIXOS
FORMAÇÃO:
1. 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;
2. Formação de Plateia:
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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, orquestra de cordas, 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: 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 práxis
pedagógica dos professores e intervém na formação sensível dos estudantes. São
eles:
 Banda Sinfônica do Estado de Goiás (Orquestra de Sopros e Percussão do
Cerrado)
 Coro Cênico Ciranda da Arte
 Quarteto Feminino
 Quarteto Masculino
 Grupo Ciranda da Gente
 Em Pauta Madrigal
 Art in Pella
 Ciranda de Fogo
 Regional de Viola Caipira
 Duo Ciranda da Arte
 Mosaico Duo
 Regional do Ciranda (Grupo de Choro)
 Ciranda Jazz
 Grupo Experimental de Dança
 Grupo Experimental de Teatro
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Ciranda dos Contos
Poéticas Visuais
Cine Ciranda

PESQUISA
1. 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.
2. 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 sequencias de
aulas detalhadas, vídeo-aulas, 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
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;
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REGISTROS
1. 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 das Mostras realizadas nas escolas de tempo integral, em
escalas por unidades escolares, compondo as equipes com participantes de cada
uma das áreas da arte: música, dança, artes visuais e teatro.
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2. Formação Continuada
 Subsecretaria Metropolitana: Formação dos professores de música, artes visuais,
dança e teatro na IV Semana de Formação dos Professores da Rede Estadual de
Educação, organizada pela Secretaria de Estado da Educação, direcionada para os
servidores das unidades escolares da capital, contemplando duzentos e cinquenta
profissionais.
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Subsecretarias Regionais (interior): Formação dos professores da área de música,
artes visuais, dança e teatro na IV Semana de Formação dos Professores da Rede
Estadual de Educação, organizada pela Secretaria de Estado da Educação,
direcionada para os servidores das unidades escolares de trinta e sete Subscretarias
Regionais do Interior, possibilitando a formação de seiscentos e treze profissionais
das diferentes áreas da Arte.

Águas Lindas e Luziânia
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Novo Gama e Planaltina

Ceres
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Itaberaí, Goiatuba e Itapaci
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Porangatu, Jataí e Mineiros
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Rio Verde, Quirinópolis e Santa Helena

Itapuranga e Anápolis
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Palmeiras de Goiás

3. Cursos do Biênio
Cursos de Formação Continuada aprovados pelo Conselho Estadual de Educação em
Resolução, com Carga Horária de quarenta horas, emitidas em Certificados Registrados.
Neste ano foram ofertados trinta e cinco cursos e atendido um público de quatrocentos
e sessenta e quatro professores de Arte.



Presenciais

Área de Dança
Primeiro Semestre
Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte, Dança e Educação
Grupo de Performance Cultural
Segundo Semestre
Estratégias Metodológicas para o Ensino da Dança
Estudos Introdutórios em Laban.

15

Área de Teatro
Primeiro Semestre
Grupo de Estudo em Teatro
Grupo de Estudo e Pesquisa em Contação de Histórias- realizado em Palmeiras de Goiás.
Segundo Semestre
Grupo de Estudo e Pesquisa em Contação de História
Teatro na Educação Básica

Contação de História

Área de Música
Primeiro Semestre

Violão (Básico)
Violão (Metodologia)
Curso Mídias Sociais e Blogs para Educação
Metodologias do Ensino Musical
Percussão coletiva
Segundo Semestre
Grupo de Estudo e Pesquisa em Pedagogias do Ensino Musical
Produção Musical Eletrônica
Finale 2014: Editoração de Partituras
Composição e Arranjo para o Violão
Prática de Conjunto
A Flauta Doce como Instrumento de Musicalização
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Percussão Popular II

Violão (Metodologia)

Metodologias do Ensino Musical

Finale 2014: Editoração de Partituras

Percussão Coletiva
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Área de Bandas e Fanfarras
Primeiro Semestre
Musicalização para Alunos de Banda – realizado em Goiânia, Anápolis, Itapuranga,
Trindade e Itapirapuã.
Formação em Linha de Frente
Implementação da Metodologia de Ensino Coletivo de Instrumento de Banda Marcial –
TOCAR JUNTO
Segundo Semestre

Pesquisa e Editoração de Repertório para Bandas Marciais e Musicais II
Composições Cênicas em Linha de Frente II
Implementação da Metodologia de Ensino Coletivo de Instrumento de Banda Marcial –
TOCAR JUNTO

Musicalização para Alunos
de Banda-Itapuranga

Formação em Linha de Frente

Área de Artes Visuais
Primeiro Semestre
Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte
Segundo Semestre
Intervenção Urbana
Grupo de Estudo e Produção em Artes Visuais “Mapa Coletivo”
Fotografia
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EETI
Primeiro Semestre
Grupo de Estudo e Sistematização dos Planejamentos EETI
Segundo Semestre
Grupo de Estudo e Sistematização dos Planejamentos EETI
Grupo de Estudo e Produção de Espetáculos

Planejamento EETI
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Cursos para Professores de Todas as Áreas
Primeiro Semestre
Altas Habilidades/Superdotação: Encorajando Potenciais
Segundo Semestre
Metodologia de Pesquisa Científica IAltas Habilidades/Superdotação: Encorajando
Potenciais



A Distância (EAD)
Área de Artes Visuais

Primeiro Semestre

Gravura Digital
Segundo Semestre
Fotografia: Um Click no Cotidiano para Criação de Narrativas Visuais
Gravura Digital

Área de Música
Segundo Semestre
Violão Básico

4. Oficinas
Modalidade de formação de curta duração oferecida em Goiás, Itaberaí, Uruaçu,
Quirinópolis, Itumbiara, Caldas Novas, Morrinhos, Anápolis.

Teatro
Dramaturgia Infantil: Flicts
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Metodologia do Ensino de Teatro
Dança
Dança na Escola: Possibilidades Coreográficas
Música
Jogos, Escuta e Sensibilização Sonora
Análises de Atividades e Repertório Coral Infantil de Acordo com a Matriz Curricular em
Música

Artes Visuais
Auto retrato: Autobiografia visual
Expedições Poéticas: Construção do Diário de Bordo
Proposições Contemporâneas em Artes Visuais
Explorando Novos Materiais
Entre Eu e o Outro- Interações e Reações
Estrutura e Metodologia da Sensibilização- Diferentes Olhares na Busca dos Significados

Quirinópolis e Itaberaí

Anápolis
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5. Seminários
O Seminário Discutindo Arte foi realizado em Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Caldas
Novas e Morrinhos, num total de nove edições. Realizá-lo em cidades do interior fez parte
das comemorações dos 10 Anos do Ciranda da Arte.

IX Seminário Discutindo Arte- Goiânia

X Seminário Discutindo Arte- Itumbiara

XI Seminário Discutindo Arte - Goiânia
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XII Seminário Discutindo Arte - Caldas Novas

XIII Seminário Discutindo Arte - Morrinhos

XIV Seminário Discutindo Arte - Artes Visuais- Goiânia
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XV Seminário Discutindo Arte- EETI- Goiânia

XVI Seminário Discutindo Arte- Teatro- Goiânia

XVII Seminário Discutindo
Arte- Música- Goiânia

Encontros Pedagógicos

IV Encontro de Ensino Coletivo de Bandas
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Encontro: CiranDança

I Encontro de Professores de Artes Visuais

I Encontro de Diretores
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Palestra
Como a Arte Ensina a Quem Ensina Arte-Professor Henrique Lima, em Itumbiara

Arte na Escola-Professor
Henrique Lima, em Goiás.

As Artes Visuais e Suas Trajetórias de Ensino na Secretaria de Estado da Educação
de Goiás--Professor Henrique Lima, em Goiânia (FAV/UFG)

A importância da Arte para o Desenvolvimento Humano--Professor Henrique Lima,
em Uruaçu (UEG)
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O Ensino de Música no Processo de Formação Humana: das Diretrizes Políticas à
Prática Pedagógica- Luz Marina de Alcantara, em São Luís do Maranhão/MA

WebZine- por uma formação continuada digital- Eliza Rebeca Simões Neto Vazquez,
Congresso da ISME em Porto Alegre/RS

Assessoria

Assessoramento semanal aos professores de artísticas e culturais das unidades escolares
em tempo integral da capital e quinzenal nas unidades de Inhumas e Anápolis.
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PROJETO ITINERÂNCIA CULTURAL
O Projeto Itinerância Cultural tem por finalidade proporcionar a democratização
de acesso dos estudantes a atividades culturais, por isto levou o espetáculo
teatral Flicts, o espetáculo de Dança: Qual a Melhor Brincadeira do Mundo e o
musical A Casa de Vinicius, do Grupo Ciranda da Gente ao público de estudantes
e professores de escolas públicas de Goiás. Realizado em sete edições,
contemplou as cidades de Goiás, Anápolis, Itumbiara, Caldas Novas, Morrinhos,
Pirenópolis e Goiânia.

Projeto Itinerância Cultural na Cidade de Goiás
Oficinas Flicts

Espetáculo: Flicts
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Espetáculo: Qual a Melhor Brincadeira do Mundo?

Grupo Experimental de Dança no Teatro São Joaquim

Projeto Itinerância Cultural na Cidade de Anápolis
Espetáculo: Flicts

Grupo Experimental de Teatro no Teatro Municipal de Anápolis
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Espetáculo: Qual a Melhor Brincadeira do Mundo?

Grupo Experimental de Dança no Teatro Municipal de Anápolis

Projeto Itinerância Cultural na Cidade Itumbiara
Oficinas do Espetáculo Flicts em Itumbiara
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Espetáculo Casa de Vinicius

MOSTRAS PEDAGÓGICAS/ EETI
A equipe EETI fez a produção das Mostras Artísticas das Escolas Estaduais em
Tempo Integral de Goiânia, Anápolis, Inhumas e Palmeiras de Goiás. Para conseguir
atender todas as demandas de preparo para as apresentações designou-se atividades para
todas as outras equipes deste Centro de Estudo. Foram realizados quatorze (14) espetáculos
envolvendo alunos e professores das unidades escolares com temáticas distintas, conforme
cronograma e sinopses abaixo.
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# Em Palmeiras de Goiás:
1) E.E. Dona Maricota: O espetáculo “Cultura popular: Uma roda de contos, Cores e
sabores” envolvendo histórias, danças, cores, músicas que fizeram parte das experiências
dos alunos durante o ano de 2014. Apresentar um jornal como numa grande brincadeira
trazendo para a cena experiências de cantar o boi, de dançar Ciranda, representar contos,
colorir a vida ...foi a maneira que escolhemos para compartilhar com cada um de vocês esse
universo encantador que é o da cultura popular brasileira.
O convite é para entrarem conosco nessa roda para que juntos, a cada giro, façamos um
ensino de arte cada vez mais significativo e humano para nossos alunos/filhos.

2) E.E. Barão do Rio Branco: O espetáculo “Encanto de Catita” é o resultado do trabalho das
oficinas artísticas assessoradas pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte (teatro,
violão, coral, dança, artes visuais e banda) e o Projeto Mais Educação (capoeira, percussão e
Karatê), a partir do eixo temático “Identidade Cultural”. No enredo Catita, uma das
principais personagens do Maracatu sai em busca de alimento e se depara com várias
manifestações populares. Em sua caminhada encontra com seu Rei e sua Rainha e começam
a discutir sobre essas manifestações. O Rei um pouco cansado busca outros reinados, já
Catita se encanta e se percebe em cada uma delas.
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# Em Anápolis:
C.E. Lions Melchior Araújo: “Sistêmico Sistema” é um espetáculo que apresenta ao público
o trabalho desenvolvido nas diversas linguagens artísticas e culturais das Oficinas de Música
(flauta, violão, teclado e percussão), Dança, Capoeira e Teatro durante o ano. O enredo se
inicia quando o computador é ligado pelo usuário e este, desesperadamente, começa a
acessar todos os aplicativos e sites possíveis. Essa dinâmica traz à tona o resultado das
pesquisas e também mostra alguns perigos existentes na rede. Enquanto isso, o público é
levado a navegar no interior desse computador, conhecendo cada sistema acessado, bem
como a acompanhar a visualização de vídeos e pesquisas de várias culturas. Uma viagem
humana ao mundo virtual, de modo que a interação entre estes dois mundos se configura
como a rede para todos os acontecimentos.

# Em Inhumas:
C.E. Horácio Antônio de Paula: O espetáculo denominado “Grandeza Cultural em Terras
Goianas – o GREMI de Inhumas” versa sobre a história do Festival GREMI, que teve suas
sementes lançadas em 1968 era um evento eclético e vibrante considerado por todos que o
conheceram como um dos maiores movimentos de arte da Região Centro-Oeste. Ficou na
memória de muitos que viveram o período, tanto que várias canções apresentadas nesses
eventos foram eternizadas e os troféus passaporte para carreiras até hoje em plena
atividade (Rute Guedes, 17 ago. 2010). Portanto, grandes nomes fazem parte de sua
história, já que encantou pessoas de todos os níveis e esteve na agenda de vários
intelectuais.
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# Em Goiânia:
1) C.E. José Honorato: O espetáculo: “Encantos de Goiás” através das linguagens artísticas
da dança, música e capoeira, contará uma história recheada de encantamentos, onde
em cada canto tem um encanto! O enredo nos levará a uma viagem mágica por nossa
cultura que se desenrola entre batalhas, misturando as raças, semeando amores e
desamores, transcendendo pela religiosidade presente no coração do povo Goiano.
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

2) E. E. Edmundo Pinheiro de Abreu: O espetáculo “Cadê Toim?”, enfoca em seu enredo o
jeito simples e acolhedor de ser do goiano. O personagem Toim, é um legítimo goiano
interiorano que vem para a capital reencontrar sua prima Ritinha. Os dois foram criados
juntos quando criança, só que em busca de recursos para estudar, Ritinha vem para a cidade
grande e Toim fica lá na roça. Só depois de muitos anos resolve rever a prima, procurando
por esta num programa de auditório, o qual traz várias apresentações culturais goianas e ali
Toim se sente à vontade perturbando e tirando a paciência do apresentador, que vez por
outra é interrompido por ele e a prima que se desencontram pelo caminho.
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Vislumbrando o enredo como um enorme Programa de auditório sejamos assim, a plateia
que preenche e troca energia com os atores, possibilitando uma linda confraternização
sobre o tablado que busca a resposta: “Cadê Toim?”

3) C.E. Dr. Antônio Raimundo Gomes da Frota: O espetáculo “Berimbau: musical afrobrasileiro”, realizado pelos professores de artes e seus alunos, é um musical que mostra o
encontro de diferentes linguagens artísticas: Capoeira, Percussão Popular, Violão, Artes
Visuais, Coral e Dança. A construção do espetáculo foi idealizada em concordância com o
Projeto Pedagógico do Colégio que é "Diversidade Cultural: o mundo e sua arte" e
reverencia um dos instrumentos musicais mais difundidos e representativos da cultura
brasileira.
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4) C.E. Francisco Maria Dantas: O espetáculo “Lembranças de uma Tradição” traz para a
cena lembranças de tradições com um olhar contemporâneo. Muitos de nossos estudantes
conheceram ou reconheceram elementos da nossa própria cultura durante as Oficinas de
Atividades Artísticas e Culturais do ano letivo de 2014. São esses elementos trabalhados em
aulas e reelaborados pelo olhar dos estudantes que aparecerão em uma história de uma
adolescente que (re) vive, com seus amigos, lembranças de momentos que já se passaram,
mas que foram essenciais para que ela se tornasse a pessoa que é hoje. É com essa história
que o colégio também convida cada um que apreciar a apresentação a mexer um pouco em
suas próprias lembranças.
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5) C.E. Presidente Dutra: A temática do espetáculo "Goiás, Meu Chão, Minha Vida, Meu
Coração" reproduz o cenário de uma terra iluminada e colorida onde os personagens Cora e
sua amiga Goiandira tecem um diálogo gostoso e envolvente, descrevendo toda a beleza
natural e arquitetônica do século XVIII na cidade de Goiás. Farão uma caminhada pela
cidade “ Patrimônio da Humanidade” , levando aos nossos alunos em forma de imaginação,
o cheiro delicioso da sua culinária, sensação da brisa gostosa do Rio Vermelho, o sabor
açucarado dos docinhos cristalizados que parece que só tem por aqui. Essas meninas, que
ao mesmo tempo vão crescendo e se desenvolvendo como mulheres, apresentam ao
público as
linguagens artísticas trabalhadas nos Campos Temáticos “artísticas e culturais” e esportivas
e corporais desenvolvidas nas oficinas oferecidas no colégio.

As doces meninas se

transformam em duas das queridas artistas que o Estado de Goiás presenteou ao nosso
país.
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6) C.E. Polivalente Goiany Prates: O espetáculo da Mostra denominado “Caminhos” traz o
resultado dos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2014, nas oficinas de teatro, violão,
banda, capoeira, educação física, artes visuais, matemática e letramento. Inspirados pela
obra de Antônio Poteiro, os personagens desse espetáculo mergulham nas tradições
goianas, passando por momentos importantes da nossa história e buscando, na arte feita
em Goiás encontrar a poesia do cotidiano urbano e rural presente em nosso Estado.

7) C.E. Eunice Weaver: “A Árvore do Saber” é um espetáculo que apresenta ao público o
trabalho desenvolvido nas atividades artísticas e culturais – Música (Coral, Percussão,
Violão), Contação de Historia, Dança, Capoeira e Teatro, neste ano de 2014. O enredo se
desenrola quando um grupo de amigos que estudam na mesma classe tem um trabalho de

Arte para fazer. A busca por conhecer as “Culturas do Mundo e Sua Contemporaneidade” os
leva a encontrar uma árvore que oferece um fruto diferente: o Saber! Numa viagem lúdica e
cheia de surpresas, por países de alguns continentes, os estudantes encontram no hip hop,
nos Haicais, na capoeira, nos tambores africanos e entre tantas outras manifestações, a
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força viva dos elementos - as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e hábitos - que
influenciam e permeiam a identidade cultural do nosso Brasil.

8) C. E. Dom Abel (Setor Pedro Ludovico): O espetáculo “Astronauta Capiau” busca de forma
lúdica, abordar questões paradoxais como a inovações tecnológicas e a evolução no campo dos
meios de transporte e comunicação em contraposição à falta de ampliação do conhecimento de si
e do outro e do acirramento dos conflitos, colocando a tentativa de padronização cultural em
xeque e, como um capoeirista dá uma rasteira em toda e qualquer pretensão de homogeneização
dos costumes, dos valores espirituais e estéticos, toda e qualquer desejo de classificação,
estigmatização e subalternização do outro. O espetáculo é um convite à celebração da e na
diversidade, é um elogio ao amálgama, ao cruzamento de fronteiras culturais e estéticas. Os
limites que separam o rural e o urbano, o atrasado e o moderno, o popular e o erudito são
borrados, em um sentido de superar uma visão de mundo política e esteticamente elitista e
canonizada.

9) C.E. Bandeirante: No espetáculo “Esperança Goiana” a personagem Marcela viaja para o
Mundo da Poesia em busca da Esperança Goiana. Ela tropeça na Dúvida, ignora a Indústria
Cultural e, por fim, somente no Ser Goiano alcança seu objetivo.

38

10) C. E. Visconde de Mauá: O espetáculo “Lindos Olhos” proporciona ao público um
passeio, uma viagem pelas tradições culturais goianas que achamos conhecer tão bem. A
história está envolta em mistério, paixão, como assim descrevera Nicolau, o possível autor
desta história. Não se fazem histórias sem uma pitada de encanto. Em “Lindos olhos” a
personagem Maria é a própria definição de formosura.
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PESQUISA
Produção WebZine
Os componentes da Equipe de WebZine desenvolveram pesquisa e seleção de material para
a produção, edição e postagem da revista digital. http://cirandadaarte.com.br/webzine/

Gravação de WebZine

Publicação e Divulgação
Publicação da Coleção Tocar Junto: Ensino Coletivo de Banda Marcial, cujo conteúdo
aborda os conceitos sobre o ensino coletivo de música. O material se destinará às bandas
escolares na implementação deste método.
Lançamento da Coleção Tocar Junto
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PRODUÇÃO ARTÍSTICA
Os Grupos e os espetáculos
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.
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O Grupo Experimental de Teatro (GET) tem por meta criar repertórios/ espetáculos que ampliem o
universo artístico do estudante e ao mesmo tempo possibilite o desenvolvimento de metodologias
para o professor. Montou e produziu três espetáculos no decorrer deste ano: 1) Era uma Vez...
Lendas indígenas!!! faz um mergulho no universo dos mitos e lendas com um espetáculo musical
infanto-juvenil baseado em histórias da cultura indígena brasileira recortado com operetas e
musicas folclóricas 2) O Garoto que Virou TV relata com exatidão e leveza a imersão das crianças e
jovens nesse universo televisivo e sua alienação frente a esse objeto; 3) A Árvore dos Mamulengos,
inspirado na obra do autor pernambucano Vital Santos. É uma comédia musical que conta a história
de Marquesinha uma donzela apaixonada por João Redondo e obrigada pelo pai a se casar com o
cabo Fincão. O primeiro estreou no SESI- Faiçalville no mês de outubro, o segundo foi apresentado
num ensaio geral, com estreia prevista para abril de 2015.

1) O Grupo Ciranda dos Contos organiza repertórios de apresentação e ao mesmo tempo
oferece formação na área para os professores.

2) O Grupo Experimental de Dança (GED) tem como proposição a experimentação de
coreografias com repertórios contemporâneos, visando organizar metodologias para
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aplicar nas orientações das unidades escolares. Neste ano estreou o espetáculo
Epístolas cujo enredo tem o corpo e a Dança como meio de transmissão dos
pensamentos e sentimentos textuais. Subjetivamente, o corpo é um texto escrito em
forma de carta, para ser correspondido a um com vários ou nenhum destinatário.

Epístolas

3)

Grupo Orago Confraria de Dança, grupo de dança do Ciranda da Arte em Pirenópolis,
tem como objetivo realizar a produção de espetáculos em dança contemporânea.
Estreou o espetáculo “Do que há em Mim”, na cidade de Pirenópolis.

Na área de Música, concentra-se o maior número de grupos, os quais têm
características bem distintas 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. São eles:
Coro Cênico: apresenta repertórios variados, com músicas nacionais e internacionais que
vão do popular ao erudito. Neste ano produziu o espetáculo RockHistória apresentando
sucessos que fizeram história no rock internacional e nacional.
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Espetáculo RockHitória

Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado: tem como proposta articular a prática
musical e a vivência pedagógica, promovendo a apreciação e a compreensão crítica da
formação musical específica de Banda Sinfônica com um repertório eclético, que inclui
músicas eruditas e populares. Apresentou os concertos: Odisséia, baseada na obra Literária
de Homero; Nostradamus; Cinema. Além das apresentações no Teatro SESI, no Projeto
Terça no Teatro.

Concerto Nostradamus
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Quarteto Masculino: grupo de produção e pesquisa em Música, tendo como objetivo
a divulgação e a formação de plateia e a pesquisa do gênero Quarteto Vocal.

Quarteto Feminino: o grupo tem como premissa a execução de peças em todos os estilos e
épocas, com arranjos específicos para a modalidade quarteto de vozes femininas a capella
ou acompanhado. Apresentou neste ano o espetáculo Anos 80 no Teatro do Instituto
Federal de Goiás e no Canto da Primavera com o espetáculo composto de música brasileira.
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Anos 80 do Quarteto Feminino

Grupo Ciranda da Gente: grupo de produção e pesquisa em Música, tendo 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.

A Casa de Vinicius do Grupo Ciranda da Gente

Grupo Regional do Ciranda (Choro): grupo de Choro, formado por professores
de música da Rede Estadual de Educação de Goiás, tem como objetivo a
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divulgação, pesquisa

e a formação de plateia no gênero. O repertório é

composto de performances do Choro.

Regional de Viola Caipira: projeto de produção e pesquisa em música, com o objetivo de
investigar e valorizar a cultura regional fundamentado na performance violeirística.
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Grupo de Percussão Ciranda de Fogo: grupo de produção e pesquisa em Música,
objetivando a divulgação, a formação de plateia e o estímulo à pesquisa do gênero
Percussão Popular.

Duo Ciranda: constituído de dois cantores, soprano e tenor, ambos com formação lírica e
popular, tendo como correpetidora uma pianista. Seu repertório apresenta canções eruditas
conhecidas, além das populares.

Ciranda Jazz: grupo de produção e pesquisa, apresentando um repertório de canções jazz
conhecidas e populares.
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Art in Pella: grupo de produção e pesquisa em Música, tendo como objetivo a divulgação e a
formação de plateia com um repertório de músicas brasileiras e internacionais voltado para o
gênero vocal capela sem uso de instrumento musical.

Mosaico Duo: grupo de produção e pesquisa em Música do gênero Solo Vocal.

Pauta Madrigal: grupo formado por professores da rede estadual de educação, cantores líricos
por formação e cantores de coros. Pretende atuar na divulgação da Música de Concerto por
intermédio de Recitais periódicos. Estreou neste ano com o Recital: Em Pauta Madrigal.
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O Grupo EnCanto realiza um trabalho com participação de professores e alunos com
práticas de conjunto, performance, estudo e pesquisa, podendo vivenciar os princípios da
música no viés da cultura popular, em especial do município de Pirenópolis. Deste encontro
resultaram diversas experiências, espetáculos, interações, parcerias e materiais
pedagógicos.

Compõe ainda o Grupo de Formação Artística os técnicos de som, responsáveis por montar
e operar os equipamentos de som; a equipe de cenografia e figurinagem, que planeja e
confecciona os cenários e figurinos e a equipe de iluminação que desenha e executa os pontos
de luz nos espetáculos e apresentações.

Ensaios dos Grupos de Produção
Faz parte da rotina de todos os grupos o ensaio de repertórios, cenas, movimentos e
espetáculos.

)
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Apresentação dos Grupos de Produção
Os Grupos de Produção realizaram mais de quinhentas apresentações para a comunidade
escolar e demais segmentos da sociedade, com agenda prévia, objetivando formar plateia,

contemplando um público que supera o quantitativo de trinta mil pessoas, inclusive
participando dos Projetos do Governo: Rede Integrada de Segurança Pública e Show de
Natal na Praça Cívica. Neste ano estrearam espetáculos: “Anos 80” do Quarteto Feminino,
“A Casa de Vinicius” do Grupo Ciranda da Gente, “RockHistória” do Coro Cênico, “Recital
de Natal Em Pauta Madrigal” do Grupo Em Pauta Madrigal, “Epístolas” do Grupo
Experimental de Dança, “A Árvore dos Mamulengos”, “Era Uma Vez...lendas indígenas” do
Grupo Experimental de Teatro, os Concertos: Nostradamus e Temas de Filmes da Orquestra
e o espetáculo “Do que há em Mim”, do Grupo Orago Confraria de Dança e Grupo EnCanto,
em Pirenópolis.

Coro Cênico

Duo Ciranda
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Quarteto Feminino

Ciranda da Gente

Regional do Ciranda
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Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado

Ciranda de Fogo

Ciranda Jazz

Regional de Viola Caipira

Grupo EnCanto/Pirenópolis
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Ciranda dos Contos

Grupo Experimental de Teatro

Grupo Experimental de Dança
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Participações na Rede Integrada de Segurança Pública (RISP)

Contação de Historia/C.E. Verany Machado de Oliveira/Glorinha Fulustreka

Oficina de Grafite/C.E. Verany Machado de Oliveira/Santiago

Duo Ciranda/C.E. Santa Bernadete

Ciranda de Fogo/ Contação de Historia/ Faculdade Noroeste/Finsocial
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Apresentações de Bandas

Col. Est. Tancredo Neves

Col. Est. Assis Chateaubriand

Col. Est. Jayme Camara

Col. Est. Pedro Gomes

Col. Est. Jardim América

Col. Est. Jose C. de Almeida

Col. Est. Jardim Europa

Col. Est. José Lobo

Atelié de Produção
Equipe responsável pela criação e produção dos cenários, adereços e figurinos usados nas
peças e espetáculos das Mostras EETI e dos Grupos de Produção Artística.

56

Eventos Culturais
As equipes de formação recebem visitas de pessoas da comunidade ou instituições para
conhecer o trabalho desenvolvido neste órgão ou organizam eventos culturais para
demonstrar as atividades realizadas.

Café Cirandeiro- Lançamento do livro: Corpopular

Comemoração da Semana da Dança

Festival de Balizas
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Confraternização de Final de Ano

Lançamento da Coleção Tocar Junto

PROJETOS EM PARCERIA
Ações Culturais em parceria com companhias que tem projetos aprovados em Leis de
Incentivo à Cultura. Dentre eles neste ano:
1) O Projeto Coração Encena com o espetáculo No Coração do Brasil, da Companhia
Esqueteria Macacos, contemplando vinte e cinco unidades escolares da Rede Pública
Estadual na capital; 2) o Grupo Carroça/ Ciad’Humor, que levou para vinte e seis
Unidades Escolares de vinte e seis municípios, o Espetáculo Teatral “O Sumiço da
Carroça”; 3) o Goiânia Mostra Curta, projeto que se constitui na apresentação de
filmes para alunos da Rede Pública, neste ano, realizou a 14ª Goiânia Mostra com os
filmes: O Ervilha, Valentino, Estrela, Graffiti Dança, Los Rosales, John Feldman e a
Moto, Viagem na chuva, Um Dia de Trânsito, Pierre e a Mochila, contemplando as
Unidades Escolares em Tempo Integral: Colégio Estadual Professor Francisco Maria
Dantas, Colégio Estadual Dr. Antônio Raimundo Gomes da Frota, Colégio Estadual
Eunice Weaver, Colégio Estadual Presidente Dutra envolvendo um público de
duzentos e cinquenta (250) alunos e o Canto da Primavera em parceria com SECULT.
2) Parcerias com a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal de Goiás, o
SESI/SENAC, Secretaria da Cultura do Estado de Goiás e outras instituições que
contribuem para a viabilização dos projetos idealizados pelas equipes desta pasta.
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ALGUNS ENCARTES
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EQUIPE PRODUTORA/REDATORA

LUZ MARINA DE ALCANTARA
DIRETORA

MARLENE SOLANGE DE MELO E MOURA
SECRETÁRIA

HENRIQUE LIMA ASSIS
COORDENADOR PEDAGÓGICO
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