
CHAMADA PARA OFICINAS DE PERCUSSÃO 2022

“ENTRANDO NO RITMO”

CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ

ESCOLA DE CULTURA E ARTES

A Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (ECA/CCBJ) abre inscrições para 3

(três) oficinas abrangidas pelo Programa de Música no seguimento da percussão. As oficinas

atendem a públicos de todas as idades, de modo a trabalhar as bases de vivências

percussivas, possibilitando a formação e a ampliação de repertório de expressão artística e

noções sobre a linguagem da música.

As inscrições acontecerão de modo virtual, por meio do link

(https://forms.gle/BJBDmjVLD242PbZW7), e seguirão abertas até dia 30/01 para completar

as turmas de 15 estudantes. Caso haja desistência em algum momento da realização das

oficinas, serão garantidas 10 vagas para suplência. As oficinas acontecerão de forma

REMOTA e cada pessoa poderá realizar a inscrição em até duas oficinas.

Compõem esta chamada as seguintes OFICINAS:

OFICINA 1. Notação Musical Para Pandeiro Brasileiro

EMENTA: A oficina tem como finalidade proporcionar aos(as) estudantes uma experiência

com o instrumento pandeiro brasileiro. Para os vários ritmos de origem africana existentes

no Brasil, o pandeiro é utilizado como por exemplo, na capoeira, samba, chôro, frevo, etc. É

o instrumento que tem maior popularidade e também o que mais evoluiu tecnicamente,

dentro do universo da percussão típica brasileira. Na oficina serão utilizadas aprendizagens

desenvolvidas pelo percussionista e compositor Carlos Stasi que propõe uma notação que



facilita a leitura e compreensão desse instrumento tão importante para nossa história.

Período da Oficina: 25, 26 e 27/01 || Dias: Terça, Quarta e Quinta  || Horário: 18h às 21h

Pré-requisito: A partir de 16 anos de idade

Formato: Remoto

Carga horária: 12 horas/aula

OFICINA 2. Ijexá para Agogô e Atabaque

EMENTA: As matrizes africanas são essenciais para compreensão da cultura e da música

brasileira. Nessa oficina, os instrumentos agogô e atabaque serão apresentados em conjunto

às características e manifestações das possíveis sonoridades do ritmo Ijexá. Direcionando a

atenção para independência das mãos durante execução musical em instrumentos

alternativos, como baldes e talheres. A oficina proporciona uma aprendizagem lúdica que

perpassa pelo contexto histórico e social, prática do ritmo ijexá e a comodidade de aprender

um instrumento dentro de casa com utensílios do cotidiano.

Período da Oficina: 31/01 à 15/02 || Dias: Segunda à Sexta  || Horários: 14h às 15h30

Pré-requisitos: A partir de 16 anos de idade

Formato: Remoto

Carga horária: 20 horas/aula

OFICINA 3. Estudo Rítmico: Leitura e Prática

EMENTA: O estudo e a leitura rítmica exercem uma grande importância para o aprendizado

e prática musical. A fim de aperfeiçoar a percepção sonora e dinâmica de cada estudante, os

exercícios práticos facilitarão a leitura rítmica que compreende a duração da nota, quanto



tempo a nota irá soar e o silêncio, todos estes elementos tornam essa oficina diferenciada,

especialmente por promover a autonomia musical.

Período da Oficina: 31/01 à 15/02 || Dias: Segunda à Sexta  || Horários: 16h às 17h30

Pré-requisitos: A partir de 16 anos de idade

Formato: Remoto

Carga horária: 20 horas/aula

Professora: Flávia Soledade

Minibio: Flávia Soledade é sapatão preta, percussionista e luthier. Estudante de licenciatura

em música na Universidade Estadual do Ceará (UECE). Desenvolve uma pesquisa com os

ritmos de matriz africana, e atua como professora de samba, regente dos grupos musicais

Tambores de Safo, Bloco Cola Velcro e Tambor para Mulher.

Foto:

https://drive.google.com/file/d/1myxvBWC7siGbJ8C_QoQ4kuWlNwI08ct7/view?usp=sha

ring

https://drive.google.com/file/d/1myxvBWC7siGbJ8C_QoQ4kuWlNwI08ct7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1myxvBWC7siGbJ8C_QoQ4kuWlNwI08ct7/view?usp=sharing

