CRONOGRAMA E EMENTA DAS OFICINAS 2019

Oficina de CIRCO
O trabalho do corpo é o foco desta oficina, que pretende desenvolver aptidões ao
tempo que relaxa e propicia momentos de descontração, usando os ritmos musicais
para trabalhar a expressividade. A magia do circo nos remete alegria dos palhaços,
nas acrobacias dos malabares e na beleza das cores. Circulando por espaços da
cultura erudita e a popular, a arte circense impressiona pela grande variabilidade de
atrações. Investindo no desenvolvimento social e humano, utilizando a cultura e as
artes circenses como elementos centrais da geração de múltiplas oportunidades de
ascensão pessoal e coletiva para crianças e adolescentes.

Professores: Mira Gomes
Carga Horária: 30h
Publico alvo: Para crianças a partir de 8 anos
Local das Aulas: Espaço Cultural Alagados (R. Silvino Pereira - Uruguai, Salvador BA, 40445-040)
Dias e Horários das aulas: Domingo, das 09 às 11 horas
Datas:
07,14, 21 e 28/07
04,11,18, 25/08
01,15, 22, 29/09
06, 20 e 27/10

Ementa:
Desenvolver a preparação corporal com coordenação motora; Percepção; Agilidade
referente aos domínios motores pertinentes às modalidades artísticas circenses;
Desenvolver os conhecimentos básicos referentes às áreas de cultura, saúde e
filosofia aplicada às modalidades circenses; Preparação corporal; Técnica de circo;
Interpretação aplicada; Composição coreográfica; Prática cênica; Prática rítmica
musical.
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Oficina de MAQUIAGEM ARTÍSTICA E ESTÉTICA
A oficina pretende desenvolver técnicas de maquiagem artística e estética. Voltada ao
público jovem e adulto, objetiva potencializar aptidões e ampliar a autoestima do
público, em geral das mulheres. A maquiagem ajuda transmitir a personalidade e
revela a forma que cada um deseja revelar-se ao mundo, traços decisivos para criar
sua identidade, variando ao longo da vida de acordo com os gostos de cada uma.

Professores: Mayara Ventura
Carga Horária: 30h
Publico alvo: A partir de 14 anos
Local das Aulas: Espaço Cultural BELUNA (Rua Leolino Mariz, 32, baixa do Fiscal)
Dias e Horários das aulas: Sábado, das 10 às 12 horas
Datas:
06, 13, 20, 27/07
03, 10, 17, 24, 31/08
14, 21, 28/09
05, 19, 26/10

Ementa:
Maquiagem social; Limpeza de pele; Animalização; Uso correto dos produtos e
ferramentas; cicatrizes; envelhecimento e rejuvenescimento; etnias; luz, cores, tons e
sombras; personalidades; palhaço; valorização de traços naturais; maquiagem de
época, fantasia, técnicas de maquiagem para animação de eventos.
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Oficina de ARTES PLÁSTICAS
As artes plásticas são manifestações do ser humano que refletem, com recursos
plásticos, o produto da sua imaginação ou da sua visão da realidade. Essa expressão
artística abrange trabalhos das áreas da pintura, da escultura, da arquitetura, entre
outras. Materializam uma representação da realidade ou uma visão imaginária; O
processo de criação contempla a procura de materiais e técnicas que permitam ao
artista que a sua intenção seja fielmente refletida na sua obra.

Professores: Hildete Silva
Carga Horária: 30h
Publico alvo: Para crianças a partir de 8 anos.
Local das Aulas: Espaço Cultural Alagados (R. Silvino Pereira - Uruguai, Salvador BA, 40445-040)
Dias e Horários das aulas: Sábado, das 14 às 16 horas
Datas:
06, 13, 20, 27/07
03, 10, 17, 24, 31/08
14, 21, 28/09
05, 19, 26/10

Ementa:
Dinâmicas em grupo para estimular a desenvoltura; Aula expositiva; Laboratórios de
criação através de desenhos, pinturas, recorte e colagens; Técnicas de pintura em tela
e trabalhos manuais para criação espontânea.

3
Cia BELUNA de Arte – Espaço Cultural BELUNA
Rua Leolino Mariz, 32, Baixa do Fiscal, CEP 40410510
www.beluna.com.br / faleconosco@beluna.com.br / (71) 991777702 (whatsapp)

Oficina de DANÇA
Dançar é muito divertido, mas a prática é também benéfica para as crianças, o
trabalho como corpo é o foco desta oficina, que pretende desenvolver aptidões ao
tempo que relaxa e propicia momentos de descontração, usando os ritmos musicais
para trabalhar a expressividade. Disciplina e atenção dos praticantes para se aterem
aos movimentos que estimulará na sua coordenação motora..

Professores: Alef Paixão
Carga Horária: 30h
Publico alvo: Para crianças de 6 a 12 anos.
Local das Aulas: Espaço Cultural BELUNA (Rua Leolino Mariz, 32, baixa do Fiscal)
Dias e Horários das aulas: Domingo, das 09 às 11 horas
Datas:
07,14, 21 e 28/07
04,11, 18, 25/08
01,15, 22, 29/09
06, 20 e 27/10

Ementa:
Expressão corporal; alongamentos; relaxamentos; aquecimentos; ritmo; balé; jazz;
street jazz; dinâmicas; criação de cenas e coreografias.
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