
1º  Itinerário do Centro de Formação Artística CCBJ  2019.2   
    

 Inscrições Abertas de 15/Julho a 20/Julho de 2019  
 

Informações: 

 Fone: (85) 3497-5991 ou  

E-mail: nucleodeformacaoccbj@gmail.com 

 

LISTA DE CURSOS 
 

Escola de Teatro  

01 - Teatro Infantil e Literatura  

Módulo I: Jogos Teatrais Para Brincar e Encenar - 40h/a 

Local de Inscrição: CCBJ 

Ementa: O curso de teatro infantil e literatura propõe desenvolver ações ligadas as duas              
linguagens (teatro e literatura) como ferramentas de ludicidade para conhecimentos básicos           
tanto no que diz respeito a literatura infantil: criação, fruição, desenvolvimento de saberes             
cognitivos, autores, obras, conto, clássicos, fábulas, memória, narração, fabulação; como no que            
diz respeito a processos básicos de teatro. 
O curso terá 3 módulos, sendo este o módulo inicial onde o foco será jogos teatrais e brincadeiras                  

populares. 

Professor: Edvaldo Batista  
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 3497.5991 
Dias: Terças e Quintas 
Horário:  09h às 11h 
Pré-requisitos: Ter entre 7 a 12 anos, prioritariamente do Bom Jardim e estar estudando. 
Período: 23/07/2019 à 29/08/2019 
Sala: Teatro e Ateliê 
Fechamento de vagas: 15  
Fechamento da Espera : 15  

 



 

 

02 - Teatro Infantil e Literatura  

Módulo I : Jogos Teatrais Para Brincar e Encenar - 40h/a 
Local de Inscrição: CCBJ 
Ementa:O curso de teatro infantil e literatura propõe desenvolver ações ligadas as duas             
linguagens (teatro e literatura) como ferramentas de ludicidade para conhecimentos básicos           
tanto no que diz respeito a literatura infantil: criação, fruição, desenvolvimento de saberes             
cognitivos, autores, obras, conto, clássicos, fábulas, memória, narração, fabulação; como no que            
diz respeito a processos básicos de teatro. 
O curso terá 3 módulos, sendo este o módulo inicial onde o foco será jogos teatrais e brincadeiras                  

populares. 

Professor: Edvaldo Batista  
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 3497.5991 
Dias: Terças e Quintas 
Horário:  14h às 16h 

Pré-requisitos: Ter entre 7 a 12 anos, prioritariamente do Bom Jardim e estar estudando. 
Período:  23/07/2019 à 29/08/2019 
Sala: Teatro e Ateliê 
Fechamento de vagas: 15  
Fechamento da Espera : 15  

 

 
 

 



 

03 - Teatro Infantil - 40h/a 

Local de Inscrição: Nóis de Teatro 

Ementa: A oficina Teatro e Infância vai trabalhar a partir de jogos teatrais os fundamentos do                
teatro, fazendo um link com as possibilidades de criação na infância. 
Professor: Edna Freire  
Local do Curso : Nóis de Teatro- Avenida José Torres, 1211. Granja Portugal. 
Telefone da Instituição: (85) 988109041 
Dias: Terças e Quintas 
Horário:  19h às 21h 
Pré-requisitos: Ter entre 7 a 12 anos, prioritariamente do Bom Jardim e estar estudando. 
Período:  23/07/2019 à 29/08/2019 
Sala: Sede do Nóis de Teatro 
Fechamento de vagas: 15  
Fechamento da Espera : 15  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

04 - Literaturas Periféricas - 40h/a 

Local de Inscrição: CCBJ 

Ementa: O curso se propõe a registrar em fanzines a vida cotidiana nas e das periferias e favelas                  
por meio de textos, poemas, rabiscos, desenhos, colagem e stêncil, os participantes irão             
escrever “cartas pedagógicas” e dialogar com outros jovens de diferentes territórios a partir de              
fotografias de familiares, possíveis histórias orais e o desejo de conectar-se para além das              
Redes Sociais Virtuais (facebook, instagram e whatsApp). As cartas serão publicadas na            
zine-coletiva. O objetivo é criar uma fanzine coletivamente (publicação impressa autoral)           
pensando o lugar que se finca os pés e da potência do caminhar entre os “becos e o asfalto da                    
existência” por uma pedagogia da indignação. 
Professor: Rômulo Silva 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: (85) 98958-4553 
Dias: Quartas e Sextas 
Horário:  8h às 12h 
Pré-requisitos: a partir de 15 anos 
Período: 22 de julho a 16 de agosto 
Sala: Ateliê ou/e Biblioteca 
Fechamento de vagas: 20  
Fechamento da Espera :10  

 



Escola de Audiovisual 
Audiovisual 

01 - Curso de Férias: Criação de Roteiro de Cinema – 20 h/a 
Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O roteiro: uma boa estória dá um bom filme, mas qual estória contar? 
Storyline, Sinopses, Argumento e Escaleta são os passos necessários para a criação de roteiros 
cinematográficas. 
Professor: Josenildo Nascimento 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 3497-5991 
Dias: Terça, Quarta, Quinta e Sexta   
Horário: 18h às 20h 
Pré-requisitos: Jovens maiores de 14 anos e pessoas interessadas em conhecer o processo de 
produção cinematográfica e/ou que desejam produzir seus próprios filmes. 
Período: 23/julho a 02/agosto 
Sala: Cineclube 
Fechamento de vagas:   ___________________    Fechamento da Espera :___________________ 

 

02 - Curso de Férias: Fazendo Filme no Celular – 20 h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: Curso de criação audiovisual para filmes no celular. Voltado para jovens e adolescentes 
a partir de 12 anos, o curso contará com atividades lúdicas de criação de um curta-metragem, 
passando por técnicas de roteiro, captação de áudio e de manuseio do celular. Em cada aula 
uma etapa da criação será debatida e realizada de modo que, ao final da oficina, tenhamos um 
curta-metragem em celular inteiramente produzido pelos alunos e alunas. 
Professor: Déo Cardoso 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Terça, Quarta, Quinta e Sexta   
Horário: 14h às 16h 
Pré-requisitos: Idade: de 12 a 20 anos. Conhecimento de aplicativos de celular. 
Período: 23/julho a 02/agosto 
Sala: 1ª semana: (ter, qua, qui e sex) Cineclube /  2ª Semana: (ter e qui) - Multigaleria ; (qua e sex) - Estúdio  

 



 
Fechamento de vagas:   ___________________    Fechamento da Espera :___________________ 

 

Cultura Digital  

01 - Curso: Informática Básica - 40h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 12 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O curso visa oferecer uma introdução à Informática (hardware, software e história da                          

computação), aos Sistemas Operacionais Livres e Proprietários, às funções básicas do computador,                       

Internet, armazenamento em nuvem (Google Drive), programas editores de texto (LibreOffice Writer e                         

Google Documentos) , criação de planilhas eletrônicas (LibreOffice Calc e Google Planilhas);                       

programas de apresentação de slides (LibreOffice Impress e Google Apresentações), plataforma online                       

de criação de designs (canva.com); entre outros conteúdos. 
Professor: Felippe Barros 
Local do Curso : CCBJ 

Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Terça e Quinta  
Horário: 14h às 15h30 
Pré-requisitos: Pessoas a partir dos 16 anos com conhecimento básico de Informática, com             
disponibilidade de tempo e comprometidas com a formação. 
Período: 23/julho a 26/setembro 
Sala:  Ilha Digital 
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 

 



 

 

02 - Curso: Manutenção de Computadores 40 h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O curso tem a proposta de apresentar e ensinar noções básicas, teóricas e práticas de                
montagem, instalação e manutenção de computadores Desktop (Computadores de mesa).          
Também explanar a grande diversidade da área de atuação de um técnico de informática nos               
dias atuais. 
Professor: Felippe Barros 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Terça e Quinta  
Horário: 09h às 10h30 
Pré-requisitos: Pessoas a partir dos 16 anos com conhecimento básico de Informática, com             
disponibilidade de tempo e comprometidas com a formação. 
Período:  23/julho a 26/setembro 
Sala:  Ateliê 
Fechamento de vagas:   ___________________  Fechamento da Espera: ___________________ 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

03 - Curso: Desenho e Ilustração Para Mídia Impressa e Digital - 32h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 12 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O curso visa desenvolver no participante as habilidades essenciais para a criação de              
desenhos e ilustrações onde o traçado é manipulado a partir da criação de primitivas              
geométricas tais como: retângulos, elipses e polígonos. Através da combinação e edição dessas             
formas fundamentais, o aluno é levado a criar peças diversas que podem ser utilizadas para fins                
artísticos e publicitários, tanto para mídia impressa quanto digital. 
Professor: Marcello de Souza 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Quarta e Sexta  
Horário: 14h às 15h30 
Pré-requisitos: A partir de 14 anos com conhecimentos de Informática Básica, com            
disponibilidade de tempo e compromisso com a formação. 
Período: 24/julho a 13/setembro 
Sala:  Ilha  Digital 
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera: ___________________ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

04 - Curso: Edição Digital de Imagens Fotográficas - 32 h/a 
Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 12 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O participante vai conhecer os fundamentos da imagem digital, entender seus elementos             
e aprenderá manipulá-los para criar composições entre várias imagens(fotos), realizar correção           
de imperfeições, correções de cor e iluminação em imagens. As habilidades adquiridas permitem             
ao aluno criar composições que podem ser usadas para fins artísticos ou publicitários. 
Professor: Marcello de Souza 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Quarta e Sexta  
Horário: 16h às 17h30 
Pré-requisitos: A partir de 14 anos com conhecimentos de Informática Básica, com            
disponibilidade de tempo e compromisso com a formação. 
Período: 24/julho a 13/setembro 

Sala:  Ilha  Digital 
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

05 - Curso de Férias: Jogos Digitais para Crianças - 20 h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 12 
Lista de Espera: 10 
Ementa: Curso de criação de games de computador. Voltado para crianças, possui atividades             
divertidas de criar jogos digitais enquanto os alunos absorvem conceitos de programação,            
desenho e animação digital. Nas aulas são recriados jogos clássicos como “Pong” e “Donkey              
Kong”, reimaginados sobre o olhar das crianças. 
Professor: Gabura 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Terça, Quarta, Quinta e Sexta  
Horário: 9h às 11h 
Pré-requisitos: Idade: de 8 a 12 anos. Conhecimento de Informática Básica. 
Período: 23/julho a 02/agosto 
Sala:  Ilha  Digital 
Fechamento de vagas:   _________________  Fechamento da Espera:  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Artes Visuais 

01 - Curso: Fotografia Básica (Turma A) - 40h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O curso introduz e desenvolve os fundamentos básicos da fotografia, história e os              
conceitos de luz e iluminação, trabalha o olhar e a percepção dos participantes para a luz e uso                  
de ferramentas para composição fotográfica. 
Professor: Gandhi Guimarães 
Local do Curso:  Cineclube 
Telefone da Instituição:  3497-5991 
Dias: Terça e Quinta 
Horário: 09h às 11h 
Pré-requisitos: a partir de 15 anos 
Período: 23/julho a 05/setembro 
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 

02 - Curso: Fotografia Básica (Turma B) - 40h/a 

Local de Inscrição:  Centro de Formação Artística  CCBJ 

Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O curso introduz e desenvolve os fundamentos básicos da fotografia, história e os              
conceitos de luz e iluminação, trabalha o olhar e a percepção dos participantes para a luz e uso                  
de ferramentas para composição fotográfica. 
Professor: Gandhi Guimarães 
Local do Curso:  Ateliê  

Telefone da Instituição:  3497-5991 
Dias: Terça e Quinta 
Horário: 13h30 às 15h30 
Pré-requisitos: a partir de 15 anos 
Período: 23/julho a 05/setembro 

 



Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 

03 - Curso: Iniciação ao Desenho - 21 h/a 

Local de Inscrição:  Centro de Formação Artística  CCBJ 

Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: Apresentar um panorama da História da Arte; Desenho, o que é, conceito e definição;               
Conhecer os princípios básicos do desenho, desde tintas, papel e modos de execução da              
técnica; Tipos diversos de técnicas que se podem aplicar na técnica do desenho, etc; Estudar               
desenho para projeto de pintura em grande escala; Aula prática, pintando e desenhando sobre              
papel; Exercicios de tipos de traços, performances do desenho e criação de projetos autorais; 
Professor: Diego de Santos  
Local do Curso:  Ateliê  

Telefone da Instituição:  3497-5991 
Dias: Semana 1 :Ter, Qua, Qui e Sex  Semana 2:  Ter , Qua e Qui 
Horário: 14h às 17h 
Pré-requisitos: a partir de 10 anos 
Período: 16/julho a 25/julho 

Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

04 - Curso: Iniciação à Xilogravura - 21 h/a 

Local de Inscrição:  Centro de Formação Artística  CCBJ 

Vagas: 15 
Lista de Espera: 10 
Ementa: Fazer desenhos para aplicar na matriz de madeira para a gravação e posterior impressão               
da imagem sobre papel; Pesquisar sobre xilogravura; Transpor os desenhos para as matrizes de              
madeira; Imprimir os desenhos em papel, usando tinta apropriada e rolo e colher para impressão               
manual; Expor as gravuras em exibição coletiva. 
Professora: Núbia Agostinho  
Local do Curso:  Ateliê  
Telefone da Instituição:  3497-5991 
Dias: Semana 1 :Ter, Qua, Qui e Sex  Semana 2: Seg, Ter e Qua 
Horário: 14h às 17h 
Pré-requisitos: a partir de 15 anos 
Período: 06/agosto a 14/agosto 

Fechamento de vagas:   ___________________  Fechamento da Espera :___________________ 

 

 

 



 

 

 

Escola de Dança  

01 - Ateliê de Danças Urbanas - 40h/a 

Local de Inscrição: Centro de Formação Artística  CCBJ 
Vagas: 15 
Lista de Espera: 05 
Ementa: Ateliê em Danças Urbanas , Intermediário/ avançado, voltado para a criação em dança,              
finalizando o curso com um espetáculo. Será um curso onde irá trabalhar a corporeidade,              
preparação física, composição coreográfica e a criação de espetáculo. 
Professor: Jorge Luiz (Lolly) 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: 34975991 
Dias: Sábado 
Horário: 8h30 às 12h30 
Pré-requisitos: Ter no mínimo 14 anos, nível intermediário/avançado, ter experiência na dança house ou              

danças urbanas. 

Período: 20 de julho à 07 de Setembro 

Sala: Multigaleria  
Fechamento de vagas:   ___________________  Fechamento da Espera :___________________ 
 
 

 



 

 

02 - Curso: Baby Class (Turma I) - 40h/a 

Local de Inscrição: CCBJ 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 10 
Ementa: O Curso será dirigido ao público infantil utilizando-se de métodos lúdicos para obter              
uma maior interação das crianças. Aplicado técnicas de dança criativa, que possibilitem uma             
maior investigação da capacidade de criação. Uma forma de comunicação através do            
movimento.  
Professor: Isabela Santos 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição:  
Dias: Terça  e Quinta 
Horário: 08h30 às 10h 
Pré-requisitos: Crianças de 03 a 05 anos 

Período: 22 de Julho à 14 de Outubro 

Sala:  Multigaleria 

 
Fechamento de vagas:   _______________  Fechamento da Espera: _________________ 
 
 

 



 

 

03 - Curso: Baby Class  (Turma 2) - 40h/a 

Local de Inscrição: CCBJ 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 10 
Ementa : O Curso será dirigido ao público infantil utilizando-se de métodos lúdicos para obter               
uma maior interação das crianças. Aplicado técnicas de dança criativa, que possibilitem uma             
maior investigação da capacidade de criação. Uma forma de comunicação através do            
movimento.  
Professor: Isabela Santos 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição:  
Dias: Segunda e Quarta 
Horário: 15h15 às 16h30 
Pré-requisitos: Crianças de 03 a 05 anos 

Período: 22 de Julho à 14 de  Outubro 

Sala:  Multigaleria 
 
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 
 
 
 

 



 

 

04 - Curso: Baby Class  (Turma 3) - 40h/a 

Local de Inscrição: CCBJ 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 10 
Ementa : O Curso será dirigido ao público infantil utilizando-se de métodos lúdicos para obter               
uma maior interação das crianças. Aplicado técnicas de dança criativa, que possibilitem uma             
maior investigação da capacidade de criação. Uma forma de comunicação através do            
movimento.  
Professor: Isabela Santos 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição:  
Dias: Segunda  e Quarta 
Horário: 15h15  às 16h30 
Pré-requisitos: Crianças de 03 a 05 anos 

Período: 22 de Julho à 14 de Outubro 

Sala:  Multigaleria 
Fechamento de vagas:   _____________   Fechamento da Espera : ________________ 

 



 

 

 

05 - Curso: Capoeira - Cultura de Paz e jongo  para Crianças e Adolescentes 

- Módulo I - Jongo (Turma I) - 40h/a 

Local de Inscrição: Associação Lar de Francisco 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 10 
Ementa: Capoeira Cultura de paz e danças populares. Levando a didática de movimentações, a              
historicidade, fundamentos, musicalidade, levaremos intervenções formativas através de        
atividades lúdicas. 
Professor: Carla Mara 
Local do Curso : Associação Lar de Francisco  
Telefone da Instituição:  
Dias: Terça e Quinta  
Horário: 17h30 às 19h30 
Pré-requisitos:  A partir dos  6 anos, Público diverso. 

Período: 23 de julho a 19 de Setembro 

Sala:  
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 

 



 

 

06 -  Curso: Capoeira - Cultura de Paz para Adultos - Módulo I - Jongo  

(Turma II) - 40h/a 

Local de Inscrição: Associação Lar de Francisco 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 10 
Ementa: Capoeira Cultura de paz e danças populares. Levando a didática de movimentações, a              
historicidade, fundamentos, musicalidade, levaremos intervenções formativas através de        
oficinas. 
Professor: Carla Mara 
Local do Curso : Associação Lar de Francisco  
Telefone da Instituição:  
Dias: Terça e Quinta  
Horário: 19h30 às 21h30 
Pré-requisitos: Público diverso 

Período: Período: 23 de julho a 19 de Setembro 
Sala:  
Fechamento de vagas:   ___________________   Fechamento da Espera :___________________ 

 

 

 

 



 

Escola de Música 

01 - Curso: Violão Popular Iniciante (módulo I) - 40h/a 

Local de Inscrição: CCBJ 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 5 
Ementa: Promover uma preparação musical no aprendizado do instrumento Violão popular para            
iniciantes, de modo a trazer o conhecimento de teorias musicais para tocar variados ritmos e               
estilos musicais da MPB.  
Professor: Angelo Veríssimo 
Local do Curso : CCBJ 
Telefone da Instituição: (85) 34975991 
Dias:  Quarta e Quinta 
Horário: 19h30 às 20h30 
Pré-requisitos: Ter interesse em tocar violão 

Sala:  Multiuso/CCBJ 
 
Fechamento de vagas:   ___________________  Fechamento da Espera :___________________ 

 



 

 

 

 

02 - Curso: Violão Popular Intermediário (Módulo I) - 40h/a 

Local de Inscrição:  CCBJ 
Vagas: 20 
Lista de Espera: 5 
Ementa: Promover uma preparação musical no aprendizado do instrumento Violão popular para            
alunos em nível intermediário; Desenvolvê-los para o âmbito musical, deixando apto para sua             
leitura e aplicação de dissonâncias. 
Professor: Angelo Veríssimo  
Local do Curso :  CCBJ 
Telefone da Instituição: (85) 34975991 
Dias:  Quarta e Quinta 
Horário: 16h às 17h30 
Pré-requisitos: conhecer as notas musicais no violão. 
Período: 22/julho a 26/setembro 
Sala:  Multiuso/CCBJ 
Fechamento de vagas:   __________________ Fechamento da Espera : __________________ 

 

 



 

 

03 - Curso: Violão Popular Avançado (módulo I) - 40h/a 

Local de Inscrição:  CCBJ 
Vagas:  20 
Lista de Espera: 5  
Ementa: Promover uma preparação musical no aprendizado do instrumento Violão popular para            
alunos em nível avançado, apresentar a miscigenação de ritmos e seus acompanhamentos com             
introduções de arranjos musicais com solos(harpejos). 
Professor: Angelo Veríssimo 
Local do Curso :  CCBJ 
Telefone da Instituição:  (85) 34975991 
Dias:  Quarta e Quinta 
Horário: 18h às 19h30 
Pré-requisitos: Conhecer as notas musicais no violão e ler cifras. 
Período: 22/julho a 26/setembro 
Sala:  Multiuso/CCBJ 
Fechamento de vagas:   ___________________ Fechamento da Espera :___________________ 

 

 


