
PRORROGAÇÃO DE CURSOS LIVRES

ESCOLA DE CULTURA E ARTES

CENTRO CULTURAL BOM JARDIM

NOVO CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO 20  de setembro a 10 de outubro

RESULTADO DOS INSCRITOS 14 de outubro

PERÍODO DE MATRÍCULAS 14 e 15 de outubro

INÍCIO DAS AULAS 18 de outubro*

*O curso Criação de Cineclube com a Comunidade iniciará as aulas no dia 04 de

novembro e finalizará no dia 07 de dezembro.

CONVERSAÇÃO EM LIBRAS

CARGA HORÁRIA: 20h/a || PROFESSOR: Antonio Filho

EMENTA: Explanação sobre o curso; sustentação através dos sinais das Regiões

do mundo, do Brasil e cidades nacionais; sinais referente à alimentação, bebidas,

com uso de contextos conversacionais; Elaboração de atividades que estimulam o

aluno na produção de contextos referentes ao período de estudo.

Dias: Segundas e Quartas  Il Horário: 16:00 às 18:00h.

Vagas: 15

Formato: PRESENCIAL (CCBJ: Rua Três Corações- 400 - Bom Jardim, Fortaleza/CE)

Período: 18 de outubro a 24 de novembro de 2021.

Pré-requisito: Saber Libras e já ter o curso intermediário.



CURSO DE DANÇAS URBANAS PARA PROFESSORES

CARGA HORÁRIA: 100h/a   || PROFESSOR: Luiz Alexandre

EMENTA: O curso de formação para professores de dança urbana, aborda os

princípios de um processo educativo. Desenvolvimento e aprendizagem de técnicas

e práticas, percepção e análise de estruturas metodológicas do Sistema EUDanço

de Ensino relativas à docência em dança. Um curso teórico prático que pretende

discutir a complexidade da dança e seus processos artístico pedagógico, enquanto

atividades estruturantes em seus procedimentos culturais e sociais.

Dias: Quartas, Sextas e Sábados

Horários: Quarta e Sexta de 18h às 21h e Sábado de 08h às 12h.

Vagas: 15  || Formato: PRESENCIAL (CCBJ: Rua Três Corações, 400 - Bom Jardim)

Período: 18 de outubro a 18 de dezembro de 2021.

Pré-requisito: Pessoas já iniciadas ou que desenvolvam/desenvolveram algum

contato com a linguagem de dança, maiores de 18 anos e com experiência como

professor(a).

NÚCLEO DE CRIAÇÃO EM CIRCO

CARGA HORÁRIA: 60h/a

PROFESSORES: Sâmia Bittencourt, Alysson Lemos e Henrique Rosa.

EMENTA: O Núcleo atua como um espaço de desenvolvimento e troca de saberes,

técnicas e princípios com a linguagem circense com foco na criação de repertório e

desenvolvimento dos participantes em suas práticas de criação.

Dias: Segundas, Quartas e Sextas  || Horário: 09h às 12h.

Vagas: 15

Formato: PRESENCIAL (CCBJ: Rua Três Corações- 400 - Bom Jardim, Fortaleza/CE).

Período: 18 de outubro a 24 de novembro de 2021.

Pré-requisito: Pessoas já iniciadas ou que desenvolvam/desenvolveram algum

contato com a linguagem circense.



CURSO: CRIAÇÃO DE CINECLUBE COM A COMUNIDADE

CARGA HORÁRIA: 20h/a PROFESSORES: George Henrique Almeida e

Wellington Barros Júnior - Coletivo Banho de Chuva

EMENTA: O curso, de caráter introdutório, propõe pensar a criação de um

cineclube com a comunidade. A partir de conceitos e práticas, pretendemos refletir

sobre o posicionamento militante cineclubista e seus desdobramentos

estético-político na contemporaneidade, de modo especial, através da exibição e

debate de filmes não-hegemônicos,  realizados por perifériques, negres e indígenes.

Dias: Terças e Quintas  || Horário: 18h30 às 20h30

Vagas: 15  || Formato: Online

Período: 04 de novembro a 07 de dezembro

Pré-requisito: Idade a partir de 16 anos. Pessoas que tenham o interesse em

implementar um cineclube/ sessões de cinema na sua comunidade. Ações que

possam envolver escolas, associações, ONGs, espaços culturais, exibições ao ar

livre em praças públicas e etc.


