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Rio Grande/RS, dias 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 
I-   FORMAÇÃO ARTE EDUCACIONAL “VIVA COM ARTE”  

 
O Instituto Mpumalanga Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente convida professores, 
especialistas e pedagogos, gestores, coordenadores e monitores da Secretaria da 
Educação, profissionais da Secretaria da Cultura e mestres de saberes de Rio Grande - 
RS a participarem da formação continuada VIVA COM ARTE, dentro das atividades da 
Caravana do Esporte e das Artes, que serão realizadas. Todos os participantes receberão 
certificado. A Caravana das Artes tem apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei de 
Incentivo a cultura. 
 
São 80 vagas divididas em duas turmas com frequência nos 03 dias: 
 

 40 professores para o período da manhã das 08h às 11h00;  

 40 professores para o período da tarde das 14h às 17h00. 
 
A CARAVANA DAS ARTES 
 
Promove oficinas de formação de educadores dentro da metodologia “VIVA COM ARTE”, 
desenvolvida pelo Instituto Mpumalanga. O objetivo é garantir o direito de crianças e 
jovens de produzirem e terem acesso às diversas linguagens artísticas de forma inclusiva. 
Por meio da formação de professores e mestres com várias ferramentas que vão auxiliar a 
utilização dos recursos pedagógicos da arte em sala de aula e em centros culturais. A 
metodologia Viva com Arte proporciona aos professores/educadores a compreensão da 
Cultura Popular e da Identidade Cultural. O reconhecimento das matrizes culturais locais e 
a valorização do conhecimento que a criança traz com ela, visando propiciar Sentido, 
Criatividade, Afetividade, autoria e Felicidade ao processo de aprendizagem. 
 
 
Formação continuada Viva com Arte 
 
Público: Professores de Educação Artística e de Educação Física, Professores 
Pedagogos do ensino fundamental I e II da rede pública de ensino, Coordenadores e 
Gestores públicos, Gestores de unidades educacionais, educadores da área da Cultura, 
Mestres de Cultura e saber e estudantes e Professores de Música locais. 
Duração: 3 dias (turmas manhã e  tarde) Todos os participantes recebem CERTIFICADO 
do Instituto Mpumalanga. 
 
Conteúdos/metodologia 
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Viva com Arte parte do entendimento das raízes culturais locais e busca aprimorar a 
percepção corporal a partir da experimentação das motivações individuais e coletivas no 
tripé: Pensar-sentir-agir; trabalhar com os educadores as linguagens artísticas e seus 
elementos fundadores em dinâmicas que permitam observar e (re)construir pontes 
educativas no corpo (dança=movimento, música=voz, oralidade=memória, estímulos 
visuais e sociais=cultura e identidade);  Valorizar  o processo colaborativo, de autoria, 
criativo, de afeto e de relação com o meio, evidenciando o patrimônio cultural material e 
imaterial local, e propiciar o entendimento do conhecimento pertinente, que articula de 
forma dinâmica as disciplinas escolares aos contextos  de vida. Trata-se de metodologia 
que visa transformar a realidade de crianças e jovens do ensino fundamental em espaço e 
conteúdo para o aprendizado, e que valoriza o papel do professor como ator social, 
garantindo a possibilidade de aprender e construir juntos. 

 
.  

PROFESSORES DA CARAVANA DAS ARTES: 
 
Anton Zacharkow – professor e Diretor de Teatro, formado pela Escola de Arte 
Dramática/EAD/ECA USP. Desenvolveu estudos de teatro em Bertolt Brecht na 
Alemanha. Atualmente estuda filosofia em Nietzsche, Deleuze e Spinoza. 
 
Denny Neves – Professor de Dança da Universidade Federal da Bahia. Produtor 
cultural, arte-educador. Professor de Danças Populares Brasileiras, realiza pesquisa 
e mapeamento de manifestações populares.   
 
Giba Conceição - percussionista, compositor e improvisador, estudioso da raiz da 
música percussiva. Realiza workshops sobre a percussão brasileira: candomblé, 
percussão popular, capoeira e bloco afro. Integra o projeto Live Looping Music, com 
o guitarrista Matthias Grob, na Bahia.  
 
Heloisa Leone - Formada em Música pela Universidade Federal da Bahia, é 
Professora de Iniciação Musical, Educadora Musical, Arte Educadora, Regente e 
Professora de Piano. 
 
Kitty Canário - Cantora, compositora, vocalista, arranjadora, instrumentista e 
regente-coral. Arte educadora, fundadora do NUME – Núcleo de Musicalização e 
Assessoria Artística/Salvador. 
 
Ossimar Franco – Professor de música e arte-educador. 
 
 
Rita Lagrota - Arte-educadora especializada em dança; Professora de balé clássico 
e dança moderna. Fundadora da Academia Cultural de Arte e Movimento de 
Teixeira Freitas/Bahia e do projeto Palco Alternativo, em Salvador. Atua na Escola 
Contemporânea de Ballet e na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia. 
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Tereza Oliveira- Formada em Dança pela Universidade Federal da Bahia. 
Especialista em Arte e Educação e Contemporaneidade pela Universidade Federal 
da Bahia, Escola de Belas Artes.  Mestre em Educação pelo programa PPGEDUC 
da Universidade Estadual da Bahia. Professora fundadora da Escola de Dança da 
Fundação Cultural do Estado da Bahia. 
 
 

 

 

A CARAVANA DO ESPORTE E A CARAVANA DAS ARTES são projetos de 
responsabilidade social da ESPN, DISNEY e UNICEF, em parceria com o Instituto 
Mpumalanga e com o Instituto Esporte & Educação. Contam com apoio dos Ministérios do 
Esporte e da Cultura por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e da Lei Rouanet e 
patrocínios de empresas privadas. 
 
O objetivo principal dos projetos é qualificar os educadores para que trabalhem de forma 
mais completa com o esporte e a arte nas escolas, garantindo o reconhecimento das 
raízes culturais locais e a prática inclusiva de diversas modalidades esportivas por todos 
os alunos e alunas da rede pública de ensino. 
 

 

 


