
24 A 26 DE NOVEMBRO 2022



RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,
INFORMAÇÕES MONITÓRIAS E METASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS E METASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS E METAS

PROJETADAS E EXECUTADASPROJETADAS E EXECUTADASPROJETADAS E EXECUTADAS



Clique aqui para assistir o vídeo de como foi o evento.Clique aqui para assistir o vídeo de como foi o evento.

https://youtu.be/gnhCgrd89gk
https://youtu.be/gnhCgrd89gk


Entre os dias 24 e 26 de novembro de 2022, PradópolisEntre os dias 24 e 26 de novembro de 2022, Pradópolis
realizou a sua 1ª Feira do Livro. Durante três dias, arealizou a sua 1ª Feira do Livro. Durante três dias, a
presença de escritores, músicos, artistas e pensadorespresença de escritores, músicos, artistas e pensadores
transformaram a cidade. A intenção era que cada palavratransformaram a cidade. A intenção era que cada palavra
propagada nesta festa literária impulsionasse a populaçãopropagada nesta festa literária impulsionasse a população
à ação da leitura e que os pensamentos compartilhadosà ação da leitura e que os pensamentos compartilhados
nas diferentes atividades fossem multiplicados enas diferentes atividades fossem multiplicados e
reverberassem diversas oportunidades e expressões.reverberassem diversas oportunidades e expressões.

sOBRE A EDIÇÃO

Acreditamos que essa primeira edição do eventoAcreditamos que essa primeira edição do evento
lançou sementes para que a literatura e a leitura sejamlançou sementes para que a literatura e a leitura sejam
ferramentas de evolução nesta cidade e queferramentas de evolução nesta cidade e que
proporcionem viagens e descobertas sem limites.proporcionem viagens e descobertas sem limites.
Como disse o escritor português José Saramago, queComo disse o escritor português José Saramago, que
se estivesse vivo completaria 100 anos neste mês dese estivesse vivo completaria 100 anos neste mês de
novembro de 2022, “a leitura é, provavelmente, umanovembro de 2022, “a leitura é, provavelmente, uma
outra maneira de estar em um lugar”.outra maneira de estar em um lugar”.  ConcordamosConcordamos
com o autor e constatamos que a leitura traz maiscom o autor e constatamos que a leitura traz mais
significados para a vida. Jorge Luis Borges, escritorsignificados para a vida. Jorge Luis Borges, escritor
argentino, trouxe outra visão: para ele, "a leitura é umaargentino, trouxe outra visão: para ele, "a leitura é uma
forma de felicidade”.forma de felicidade”.  
Foi com esse sentimento que realizamos essa feira deFoi com esse sentimento que realizamos essa feira de
ideias. Oportunizar o acesso aos livros e oferecer arte eideias. Oportunizar o acesso aos livros e oferecer arte e
cultura gratuitas é, para nós, uma missão, umcultura gratuitas é, para nós, uma missão, um
patrimônio cultural. Ganha a cidade, ganham aspatrimônio cultural. Ganha a cidade, ganham as
pessoas que se assemelham nesta travessia e,pessoas que se assemelham nesta travessia e,
principalmente, ganham os novos leitores que seprincipalmente, ganham os novos leitores que se
formam a partir deste encontro literário.formam a partir deste encontro literário.  



Incentivar Incentivar a formação de público leitor crítico e atuante, em especial ema formação de público leitor crítico e atuante, em especial em
crianças e jovens no período de formação escolar, através da realização decrianças e jovens no período de formação escolar, através da realização de
um evento literário e cultural, o qual promoveu a aproximação e o acesso àsum evento literário e cultural, o qual promoveu a aproximação e o acesso às
obras literárias e expressões artísticas, reunindo, em um grande projeto deobras literárias e expressões artísticas, reunindo, em um grande projeto de
difusão, os agentes do livro e da leitura. São eles: escritores, professores,difusão, os agentes do livro e da leitura. São eles: escritores, professores,
leitores, livreiros, assim como artistas, músicos, dançarinos e atores. Esteleitores, livreiros, assim como artistas, músicos, dançarinos e atores. Este
incentivo ampliou o repertório literário do público estudantil, envolvendo-osincentivo ampliou o repertório literário do público estudantil, envolvendo-os
diretamente com a obra de autores durante a 1ª Feira do Livro dediretamente com a obra de autores durante a 1ª Feira do Livro de
Pradópolis.Pradópolis.  

Para avaliação dos resultados, todas as atividades foram documentadasPara avaliação dos resultados, todas as atividades foram documentadas
por meio de fotos e vídeos. Apresentamos aqui um relatório geral,por meio de fotos e vídeos. Apresentamos aqui um relatório geral,
contendo o público atingido, fotos e contendo o público atingido, fotos e links links das atividades realizadas. Alémdas atividades realizadas. Além
de um documento com de um documento com clippingclipping e relatório de mídias, a fim de qualificar o e relatório de mídias, a fim de qualificar o
que foi entregue.que foi entregue.

Objetivos



Ao longo desta primeira edição do evento foram atendidosAo longo desta primeira edição do evento foram atendidos
3 mil estudantes, um número3 mil estudantes, um número    satisfatório para asatisfatório para a
organização. organização. Os estudantes puderam conferir umaOs estudantes puderam conferir uma
programação planejada para todas as idades, comprogramação planejada para todas as idades, com
literatura, teatro, música, dança, palestras e debates.literatura, teatro, música, dança, palestras e debates.
Todas as atividades foram gratuitas e acessíveis, de formaTodas as atividades foram gratuitas e acessíveis, de forma
a democratizar o acesso dos alunos visitantes.a democratizar o acesso dos alunos visitantes.

ParaPara estimular o incentivo à leitura e o consumo literário, a estimular o incentivo à leitura e o consumo literário, a
Prefeitura de Pradópolis viabilizou o valor de R$ 45.000,00Prefeitura de Pradópolis viabilizou o valor de R$ 45.000,00
em vales-livros, destinado aos alunos da rede pública. Oem vales-livros, destinado aos alunos da rede pública. O
vale-livro foi utilizado na aquisição de livros paradidáticos,vale-livro foi utilizado na aquisição de livros paradidáticos,
gibis, atlas, literatura e demais tipos de obras literárias,gibis, atlas, literatura e demais tipos de obras literárias,
junto aos expositores parceiros presentes no evento.junto aos expositores parceiros presentes no evento.

Participação escolar

Clique e confira todas as fotos Clique e confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1w_qYAYg064TKkt7GGLzvHrz3O4q_vwoZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w_qYAYg064TKkt7GGLzvHrz3O4q_vwoZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w_qYAYg064TKkt7GGLzvHrz3O4q_vwoZ?usp=share_link


3 mil alunos participaram do evento



24 de novembro,  às  19h30

A diretoria da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e aA diretoria da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e a
Prefeitura Pradópolis dividiram o palco para compartilhar com oPrefeitura Pradópolis dividiram o palco para compartilhar com o
público sobre o poder da literatura e da educação, celebrando apúblico sobre o poder da literatura e da educação, celebrando a
abertura da 1ª Feira do Livro da cidade.abertura da 1ª Feira do Livro da cidade.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

  CERIMONIALCERIMONIAL    
DE ABERTURADE ABERTURA    

PALCO  PRINCIPAL

https://drive.google.com/drive/folders/1wmX9IGcBHoUbOGZ9nKT24MS46p0EvXnG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1wmX9IGcBHoUbOGZ9nKT24MS46p0EvXnG?usp=share_link


A Orquestra de Cordas Som na Caixa foi formada emA Orquestra de Cordas Som na Caixa foi formada em
2018 com o intuito de fortalecer e estimular o ensino2018 com o intuito de fortalecer e estimular o ensino
de músicas aos alunos. Hoje, a orquestra conta comde músicas aos alunos. Hoje, a orquestra conta com

violões, violas caipiras, vozes, cajon e contrabaixo. Oviolões, violas caipiras, vozes, cajon e contrabaixo. O
repertório vai desde os clássicos sertanejos raízesrepertório vai desde os clássicos sertanejos raízes

até as músicas contemporâneas, embaladas com osaté as músicas contemporâneas, embaladas com os
mais diversos ritmos do Brasil e do mundo.mais diversos ritmos do Brasil e do mundo.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
ORQUESTRAORQUESTRAORQUESTRA       DEDEDE       CORDASCORDASCORDAS

SOM NA CAIXASOM NA CAIXASOM NA CAIXA
PALCO  PRINCIPAL

24 de novembro,  às  20h

https://drive.google.com/drive/folders/1wmX9IGcBHoUbOGZ9nKT24MS46p0EvXnG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wmX9IGcBHoUbOGZ9nKT24MS46p0EvXnG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wmX9IGcBHoUbOGZ9nKT24MS46p0EvXnG?usp=share_link


25  de novembro,  às  8h

Miguel é ator, arte-educador, produtor cultural e contador deMiguel é ator, arte-educador, produtor cultural e contador de
histórias.histórias.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

CONTAÇÃOCONTAÇÃO    DEDE    HISTÓRIA:HISTÓRIA:
AA    DANÇADANÇA    DODO    ARCO-ÍRISARCO-ÍRIS
COMCOM    MIGUELMIGUEL    ALEXANDREALEXANDRE  
  DEDE    ESPÍRITOESPÍRITO
BIBLIOTECA MUNICIPAL

https://drive.google.com/drive/folders/1yTYFhug_2MVAwRQW8pJO370kzNqvaHYO?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1yTYFhug_2MVAwRQW8pJO370kzNqvaHYO?usp=share_link


Otávio Ribeiro iniciou sua carreira muito jovem,Otávio Ribeiro iniciou sua carreira muito jovem,
formando uma dupla com seu pai por oito anos. Emformando uma dupla com seu pai por oito anos. Em

seguida, decidiu dedicar-se à carreira solo,seguida, decidiu dedicar-se à carreira solo,
compondo músicas próprias e se apresentando aocompondo músicas próprias e se apresentando ao

lado de artistas renomados.lado de artistas renomados.    
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
OTÁVIOOTÁVIOOTÁVIO       RIBEIRORIBEIRORIBEIRO

PALCO  PRINCIPAL

25  de novembro,  às  8h

https://drive.google.com/drive/folders/18fjg48Q3HtQKMOH7cVNdfxdulR7BpJ-A?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/18fjg48Q3HtQKMOH7cVNdfxdulR7BpJ-A?usp=share_link


25 de novembro,  às  8h15

A performance foi inspirada no filme “Família Addams”,A performance foi inspirada no filme “Família Addams”,
que apresentou uma coreografia artística baseada emque apresentou uma coreografia artística baseada em
alguns personagens, expressando a junção dealguns personagens, expressando a junção de
movimentos corporais com a dança, criando umamovimentos corporais com a dança, criando uma
comunicação direta com o público.comunicação direta com o público.

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    DEDE    DANÇASDANÇAS  
  URBANAS:URBANAS:    FAMÍLIAFAMÍLIA    ADDAMSADDAMS        
  COMCOM    OSOS    ALUNOSALUNOS    DEDE    9 A9 A    1515    ANOSANOS  
  (CEMA(CEMA    DORIVALDORIVAL    ROSSI)ROSSI)
PALCO   PRINCIPAL

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    DEDE    DANÇASDANÇAS  
  URBANAS:URBANAS:      TOXICTOXIC    COMCOM    JULIAJULIA
ZEVIANEZEVIANE    (CEMA DORIVAL(CEMA DORIVAL    ROSSI)ROSSI)

25 de novembro,  às  8h30

A aluna Julia Zeviane fez uma apresentação solo,A aluna Julia Zeviane fez uma apresentação solo,
representando um amor tóxico.representando um amor tóxico.

PALCO   PRINCIPAL

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    DEDE    DANÇASDANÇAS    URBANAS:URBANAS:      
CONTROLECONTROLE  
(CEMA DORIVAL(CEMA DORIVAL    ROSSI)ROSSI)

25  de novembro,  às  8h45

A coreografia Controle foi baseada na vida cotidiana,A coreografia Controle foi baseada na vida cotidiana,
mostrando que tudo o que passamos é controlado por algo oumostrando que tudo o que passamos é controlado por algo ou
alguém. Apresentação dos alunos de 16 e 17 anos da Oficina dealguém. Apresentação dos alunos de 16 e 17 anos da Oficina de
Danças Urbanas.Danças Urbanas.

PALCO   PRINCIPAL

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    DEDE    GINÁSTICA RÍTMICAGINÁSTICA RÍTMICA
CONSTÂNCIACONSTÂNCIA    ||     CONTROLECONTROLE      ||     DOMÍNIODOMÍNIO

25  de novembro,  às  11h15, 11h30, 11h45

Foram três apresentações resultantes da Oficina de GinásticaForam três apresentações resultantes da Oficina de Ginástica
Rítmica desenvolvida com estudantes do infantojuvenil e do juvenilRítmica desenvolvida com estudantes do infantojuvenil e do juvenil
do CEMA. O nome de cada coreografia diz muito sobre o que foido CEMA. O nome de cada coreografia diz muito sobre o que foi
representado em cada uma das performances, utilizando asrepresentado em cada uma das performances, utilizando as
habilidades pessoais de cada um dos integrantes, o que resultouhabilidades pessoais de cada um dos integrantes, o que resultou
em performances coletivas únicas.em performances coletivas únicas.

PALCO   PRINCIPAL



A contação de história Brincando Folclore, comA contação de história Brincando Folclore, com
Miguel Teatro, mostrou que é brincando, cantando eMiguel Teatro, mostrou que é brincando, cantando e
ouvindo histórias que aprendemos e nos divertimosouvindo histórias que aprendemos e nos divertimos
com o nosso folclore.com o nosso folclore.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

BRINCANDOBRINCANDOBRINCANDO       COMCOMCOM       FOLCLOREFOLCLOREFOLCLORE
TEATROTEATROTEATRO          DORIVALDORIVALDORIVAL       ROSSIROSSIROSSI

BIBLIOTECA   MUNICIPAL

25  de novembro,  às  8h25

https://drive.google.com/drive/folders/1UUqIhuCHr377VXpZlacGBqGo3djBISED?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UUqIhuCHr377VXpZlacGBqGo3djBISED?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UUqIhuCHr377VXpZlacGBqGo3djBISED?usp=share_link


A Oficina de Fanzine “Zine-se” nasceu como umA Oficina de Fanzine “Zine-se” nasceu como um
desdobramento da Oficina de Desenho dedesdobramento da Oficina de Desenho de

Personagens do CEMA. O objetivo nesta atividade foiPersonagens do CEMA. O objetivo nesta atividade foi
produzir revistas independentes através de técnicasproduzir revistas independentes através de técnicas

mistas de desenho, pintura e colagem.mistas de desenho, pintura e colagem.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

OFICINAOFICINAOFICINA       ZINE-SEZINE-SEZINE-SE
COMCOMCOM       JÚNIORJÚNIORJÚNIOR       DEDEDE       SÁSÁSÁ

BIBLIOTECA  MUNICIPAL

25  de novembro,  às  9h

https://drive.google.com/drive/folders/1qfr7i0Rdmb9BNeDsE2Gy5CPjklcxqmra?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1qfr7i0Rdmb9BNeDsE2Gy5CPjklcxqmra?usp=share_link


O sarau trouxe histórias que existem nos olhos e nosO sarau trouxe histórias que existem nos olhos e nos
suspiros de quem passa pela vida e é a prova de quesuspiros de quem passa pela vida e é a prova de que
algo incrível está acontecendo em algum lugar.algo incrível está acontecendo em algum lugar.
Marcello Gugu é MC, educador social e um dosMarcello Gugu é MC, educador social e um dos
grandes nomes do rap nacional. DJ DZ já foigrandes nomes do rap nacional. DJ DZ já foi
dançarino, mas descobriu o prazer em fazer asdançarino, mas descobriu o prazer em fazer as
pessoas dançarem.pessoas dançarem.

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

PALESTRAPALESTRAPALESTRA       EEE       SARAUSARAUSARAU       :::       COISASCOISASCOISAS       
QUEQUEQUE       EUEUEU       OUVIOUVIOUVI       NONONO       BARBARBAR       DODODO       FIMFIMFIM    
   DODODO       MUNDOMUNDOMUNDO          
COMCOMCOM          MARCELLOMARCELLOMARCELLO       GUGUGUGUGUGU       E DJE DJE DJ       DZDZDZ    

PALCO  PRINCIPAL

25  de novembro,  às 9h30

https://drive.google.com/drive/folders/1RK4UJjmrSDl_ni_5WMXdIE2ujjrGg0AL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RK4UJjmrSDl_ni_5WMXdIE2ujjrGg0AL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RK4UJjmrSDl_ni_5WMXdIE2ujjrGg0AL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RK4UJjmrSDl_ni_5WMXdIE2ujjrGg0AL?usp=share_link


A Comunidade Arco-Íris é um pacato recanto daA Comunidade Arco-Íris é um pacato recanto da
natureza, repleto de harmonia e bem - distante donatureza, repleto de harmonia e bem - distante do

Reino dos Homens, onde as fábricas e indústriasReino dos Homens, onde as fábricas e indústrias
poluem os rios, as pessoas são apressadas, brigam epoluem os rios, as pessoas são apressadas, brigam e
fazem guerras. Mas a paz na Comunidade Arco-Íris éfazem guerras. Mas a paz na Comunidade Arco-Íris é

ameaçada quando seus moradores, a Sereia, oameaçada quando seus moradores, a Sereia, o
Mágico, o músico Roque, o Soldadinho e a Bailarina,Mágico, o músico Roque, o Soldadinho e a Bailarina,

perdem seus pertences mais valiosos. Quem seráperdem seus pertences mais valiosos. Quem será
que roubou?que roubou?

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

ATIVIDADEATIVIDADEATIVIDADE       TEATRAL:TEATRAL:TEATRAL:
COMCOMCOM       TEATROTEATROTEATRO       DODODO       CEMACEMACEMA    

   DORIVALDORIVALDORIVAL       ROSSIROSSIROSSI
BIBLIOTECA  MUNICIPAL

25 de novembro,  às  13h30

https://drive.google.com/drive/folders/1e-psNFY3-wyXCBBql38wUv94u3qvQVed?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1e-psNFY3-wyXCBBql38wUv94u3qvQVed?usp=share_link


A apresentação trouxe a arte do corpo emA apresentação trouxe a arte do corpo em
movimento, com uma coreografia baseada emmovimento, com uma coreografia baseada em
execuções contemporâneas, relatando o sentimentoexecuções contemporâneas, relatando o sentimento
de dois gêneros e estruturas pessoais que precisamde dois gêneros e estruturas pessoais que precisam
ocupar um espaço físico.ocupar um espaço físico.

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       DEDEDE       DANÇA:DANÇA:DANÇA:
COMCOMCOM       DUODUODUO       MARCELOMARCELOMARCELO       EEE       VIVIANVIVIANVIVIAN

PALCO  PRINCIPAL

25 de novembro,  às  14h

https://drive.google.com/drive/folders/17VtRLl35bEesTm4RG_fg-lQA-UuxWQty?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17VtRLl35bEesTm4RG_fg-lQA-UuxWQty?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17VtRLl35bEesTm4RG_fg-lQA-UuxWQty?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17VtRLl35bEesTm4RG_fg-lQA-UuxWQty?usp=share_link


Com clássicos da MPB, além de temas de filmes eCom clássicos da MPB, além de temas de filmes e
séries de TV, a apresentação contou comséries de TV, a apresentação contou com

instrumentos tradicionais como violão, teclado einstrumentos tradicionais como violão, teclado e
flautas.flautas.    O Projeto Baobá oferece oficinas de músicaO Projeto Baobá oferece oficinas de música

integradas para alunos de 11 a 14 anos.integradas para alunos de 11 a 14 anos.  
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

ATIVIDADEATIVIDADEATIVIDADE       MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
COMCOMCOM       PROJETOPROJETOPROJETO       BAOBÁBAOBÁBAOBÁ

PALCO   PRINCIPAL

25  de novembro,  às  14h30

https://drive.google.com/drive/folders/1RW-tHmAM06ICzU2TNpcwxgNQx39mNaft?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1RW-tHmAM06ICzU2TNpcwxgNQx39mNaft?usp=share_link


A apresentação foi resultado dos laboratórios deA apresentação foi resultado dos laboratórios de
criação do corpo e movimento, ministrados durante ocriação do corpo e movimento, ministrados durante o
ano, com os alunos do CEMA. A performanceano, com os alunos do CEMA. A performance
expressou a junção dos movimentos naturais doexpressou a junção dos movimentos naturais do
corpo com a dança.corpo com a dança.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

DANÇASDANÇASDANÇAS       URBANAS: NOURBANAS: NOURBANAS: NO       LIMITELIMITELIMITE
COMCOMCOM       ALUNOSALUNOSALUNOS       DEDEDE       666       AAA       12 ANOS12 ANOS12 ANOS
(CEMA(CEMA(CEMA       DORIVALDORIVALDORIVAL       ROSSI)ROSSI)ROSSI)

PALCO  PRINCIPAL

25 de novembro,  às 15h

https://drive.google.com/drive/folders/1ksaEckB-n-w2-2VH3hju_Q7vuLnIBOOW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ksaEckB-n-w2-2VH3hju_Q7vuLnIBOOW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ksaEckB-n-w2-2VH3hju_Q7vuLnIBOOW?usp=share_link


A coreografia mostrou, de maneira lúdica, que todosA coreografia mostrou, de maneira lúdica, que todos
nós estamos no mesmo espaço e precisamos nosnós estamos no mesmo espaço e precisamos nos

ajudar de alguma forma. A proposta foi baseada emajudar de alguma forma. A proposta foi baseada em
um cubo de metal e toda performance foi realizadaum cubo de metal e toda performance foi realizada

em volta dele.em volta dele.  
  
..
  

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquaquii::

DANÇASDANÇASDANÇAS  URBANAS: URBANAS: URBANAS:          CUBOCUBOCUBO
COM ALUNOS DECOM ALUNOS DECOM ALUNOS DE       151515       A 17 ANOSA 17 ANOSA 17 ANOS

(CEMA DORIVAL ROSSI)(CEMA DORIVAL ROSSI)(CEMA DORIVAL ROSSI)
PALCO   PRINCIPAL

25  de novembro,  às  15h30

https://drive.google.com/drive/folders/1E6gX1MBvak2cK_u6VdoLRK4uNzS7khoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E6gX1MBvak2cK_u6VdoLRK4uNzS7khoM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1E6gX1MBvak2cK_u6VdoLRK4uNzS7khoM?usp=share_link


Os alunos da oficina de violão foram convidados aOs alunos da oficina de violão foram convidados a
conhecerem a história do Brasil através da músicaconhecerem a história do Brasil através da música
brasileira. A ideia surgiu para referenciar e introduzirbrasileira. A ideia surgiu para referenciar e introduzir
clássicos do MPB que fazem parte do acervo musicalclássicos do MPB que fazem parte do acervo musical
do país.do país.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
TOQUETOQUETOQUE       DADADA       MPBMPBMPB
COMCOMCOM       ALUNOSALUNOSALUNOS       DEDEDE       888       AAA       17 ANOS17 ANOS17 ANOS
(CEMA(CEMA(CEMA       DORIVALDORIVALDORIVAL       ROSSI)ROSSI)ROSSI)

PALCO  PRINCIPAL

25 de novembro,  às 16h30

https://drive.google.com/drive/folders/1SbDv62wDMFtwHiZ5p7H5wk0cXEOWRsUQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1SbDv62wDMFtwHiZ5p7H5wk0cXEOWRsUQ?usp=share_link


O projeto Bantum oferece oficinas de percussão aosO projeto Bantum oferece oficinas de percussão aos
alunos do CEMA Dorival Rossi. A atividade conjuntaalunos do CEMA Dorival Rossi. A atividade conjunta

com a turma de Canto do Coral CEMA, composto porcom a turma de Canto do Coral CEMA, composto por
alunos de oito a 19 anos, apresentou um alunos de oito a 19 anos, apresentou um pout-pourripout-pourri

de músicas afro-brasileiros e canções que marcaramde músicas afro-brasileiros e canções que marcaram
as novas gerações.as novas gerações.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃO MUSICALAPRESENTAÇÃO MUSICALAPRESENTAÇÃO MUSICAL
PERCUSSÃOPERCUSSÃOPERCUSSÃO       EEE       CORALCORALCORAL    

   COMCOMCOM       BANTUM / BAIANÁBANTUM / BAIANÁBANTUM / BAIANÁ
PALCO   PRINCIPAL

25  de novembro,  às  17h15

https://drive.google.com/drive/folders/1ijswTohZwYACVLnpezRy3YvOjF9VZKqV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1ijswTohZwYACVLnpezRy3YvOjF9VZKqV?usp=share_link


A Oficina de Canto Coral Infantil Encanto apresentouA Oficina de Canto Coral Infantil Encanto apresentou
o projeto “Histórias”, que marca o mergulho doso projeto “Histórias”, que marca o mergulho dos
participantes em canções que contam e cantamparticipantes em canções que contam e cantam
diferentes histórias escritas e vividas por seusdiferentes histórias escritas e vividas por seus
compositores.compositores.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
CORALCORALCORAL       INFANTILINFANTILINFANTIL
COM ALUNOS DECOM ALUNOS DECOM ALUNOS DE       666       AAA       12 ANOS12 ANOS12 ANOS
(CEMA DORIVAL ROSSI)(CEMA DORIVAL ROSSI)(CEMA DORIVAL ROSSI)

PALCO   PRINCIPAL

25 de novembro,  às  17h50

https://drive.google.com/drive/folders/1zG_6d0qNkTDK1HlG-Ps3Zei5e34WOFTS?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zG_6d0qNkTDK1HlG-Ps3Zei5e34WOFTS?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zG_6d0qNkTDK1HlG-Ps3Zei5e34WOFTS?usp=share_link


O ElevaRap é um coletivo independente criado com oO ElevaRap é um coletivo independente criado com o
intuito de conectar artistas da cidade de Pradópolisintuito de conectar artistas da cidade de Pradópolis

com projetos culturais e artísticos, buscando porcom projetos culturais e artísticos, buscando por
meio da cultura meio da cultura hip hophip hop - sobretudo o RAP -, - sobretudo o RAP -,

fortalecer conexões, debates e criações artísticas,fortalecer conexões, debates e criações artísticas,
valorizando a cultura periférica.valorizando a cultura periférica.

  
Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquaquii::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
COMCOMCOM       ELEVARAPELEVARAPELEVARAP

PALCO  PRINCIPAL

25 de novembro,  às  19h

https://drive.google.com/drive/folders/1ea1Fqoi0pzxZo2X1azAa5slf8l-Kg6G6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ea1Fqoi0pzxZo2X1azAa5slf8l-Kg6G6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1ea1Fqoi0pzxZo2X1azAa5slf8l-Kg6G6?usp=share_link


Ryane Leão é poeta e professora cuiabana que viveRyane Leão é poeta e professora cuiabana que vive
em São Paulo. Ela é do axé, filha de Oyá com Ogum eem São Paulo. Ela é do axé, filha de Oyá com Ogum e

só sabe existir sendo ventania por aí. Um dossó sabe existir sendo ventania por aí. Um dos
grandes nomes da literatura atual, a autora tem doisgrandes nomes da literatura atual, a autora tem dois

livros lançados: “Tudo nela Brilha e Queima” (Ed.livros lançados: “Tudo nela Brilha e Queima” (Ed.
Planeta), de 2017 e “Jamais Peço Desculpas por mePlaneta), de 2017 e “Jamais Peço Desculpas por me

derramar” (Ed. Planeta), de 2019.derramar” (Ed. Planeta), de 2019.
  

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

PALESTRAPALESTRAPALESTRA       LITERÁRIA:LITERÁRIA:LITERÁRIA:    
   POESIA PARAPOESIA PARAPOESIA PARA       TODOSTODOSTODOS       

COMCOMCOM       RYANERYANERYANE       LEÃOLEÃOLEÃO
PALCO   PRINCIPAL

25  de novembro,  às  19h30

https://drive.google.com/drive/folders/1dyi38Fp9jhGVLRApDpoDBhKt5FkXxI6g?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dyi38Fp9jhGVLRApDpoDBhKt5FkXxI6g?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1dyi38Fp9jhGVLRApDpoDBhKt5FkXxI6g?usp=share_link


O grupo Annuar é fruto da movimentação cultural doO grupo Annuar é fruto da movimentação cultural do
interior paulista e das inquietações artísticas deinterior paulista e das inquietações artísticas de
Pradópolis, com referências das músicas afro-Pradópolis, com referências das músicas afro-
brasileira e meditacional, buscando construir umabrasileira e meditacional, buscando construir uma
linguagem própria para evidenciar a força e a poéticalinguagem própria para evidenciar a força e a poética
preta. Possui o álbum “Um olhar para dentro e umpreta. Possui o álbum “Um olhar para dentro e um
pouco de nós para fora”, que está disponível naspouco de nós para fora”, que está disponível nas
principais plataformas de principais plataformas de streamingstreaming..

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          MUSICALMUSICALMUSICAL
COMCOMCOM       GRUPO ANNUARGRUPO ANNUARGRUPO ANNUAR

PALCO  PRINCIPAL

25 de novembro,  às  20h40

https://drive.google.com/drive/folders/10HVApn0rcsR3fa3MZwbRtYUzd1OVBQHc?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10HVApn0rcsR3fa3MZwbRtYUzd1OVBQHc?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10HVApn0rcsR3fa3MZwbRtYUzd1OVBQHc?usp=share_link


Desde cedo, Thiago Bugança esteve em contato comDesde cedo, Thiago Bugança esteve em contato com
vários instrumentos e estilos musicais. Em 2008,vários instrumentos e estilos musicais. Em 2008,
começou sua carreira solo tocando em bares dacomeçou sua carreira solo tocando em bares da

região, seguindo com a criação da banda autoral “TBregião, seguindo com a criação da banda autoral “TB
AO QUADRADO”, em que era o vocalista. ApaixonadoAO QUADRADO”, em que era o vocalista. Apaixonado
pela literatura e poesia, também participa de batalhaspela literatura e poesia, também participa de batalhas

de rima, sarau de poesia e rodas de de rima, sarau de poesia e rodas de freestylefreestyle,,
enfatizando o rap e a poesia marginal em seu projeto.enfatizando o rap e a poesia marginal em seu projeto.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
COMCOMCOM          THIAGOTHIAGOTHIAGO       BUGANÇABUGANÇABUGANÇA

PALCO   PRINCIPAL

25 de novembro,  às  21h10

https://drive.google.com/drive/folders/1hf7F-pAXD87icDbX5mZYdj3eLUdGi5k_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1hf7F-pAXD87icDbX5mZYdj3eLUdGi5k_?usp=share_link


A proposta da atividade foi inspirada no videoclipeA proposta da atividade foi inspirada no videoclipe
“Thriller”, do rei do pop, Michael Jackson.“Thriller”, do rei do pop, Michael Jackson.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

DANÇASDANÇASDANÇAS       URBANAS:URBANAS:URBANAS:       THRILLERTHRILLERTHRILLER
COMCOMCOM          ALUNOSALUNOSALUNOS       DEDEDE       151515       AAA       1 81 81 8       ANOSANOSANOS

PALCO  PRINCIPAL

24 de novembro,  às  21h40

https://drive.google.com/drive/folders/1QCNXU9yXJrKbW7o7a_sNXIuILxbGJdp4?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1QCNXU9yXJrKbW7o7a_sNXIuILxbGJdp4?usp=share_link


Projeto realizado nas Oficinas de Férias 2022, doProjeto realizado nas Oficinas de Férias 2022, do
CEMA Dorival Rossi. Em parceria com a EstanteCEMA Dorival Rossi. Em parceria com a Estante

Mágica, participaram ao todo 104 alunos, escrevendoMágica, participaram ao todo 104 alunos, escrevendo
e ilustrando o próprio livro. Durante a atividade, oe ilustrando o próprio livro. Durante a atividade, o  

  projeto ganhou vida e foi lançado.projeto ganhou vida e foi lançado.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

LANÇAMENTOLANÇAMENTOLANÇAMENTO       DODODO       LIVRO:LIVRO:LIVRO:       
ALÉMALÉMALÉM       DODODO       MAPMAPMAP

   COMCOMCOM          CEMACEMACEMA       
PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às  9h 

https://drive.google.com/drive/folders/1rfeMGc3cGhLKpwSzYLcJvjG8Y1Vwckt1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1rfeMGc3cGhLKpwSzYLcJvjG8Y1Vwckt1?usp=share_link


O Lokal ao Cubo Dub Style é formado pelos artistasO Lokal ao Cubo Dub Style é formado pelos artistas
Original Edcarlos, Samuzão e Coral Beats. Através deOriginal Edcarlos, Samuzão e Coral Beats. Através de
composições que reúnem o composições que reúnem o reggaereggae, o , o rap rap e o e o dubdub, o, o
projeto reverbera o direito e a expansão daprojeto reverbera o direito e a expansão da
positividade, fomentando mensagens que atrelam apositividade, fomentando mensagens que atrelam a
provocação social e a transmissão de mensagens deprovocação social e a transmissão de mensagens de
paz, amor e união.paz, amor e união.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
COMCOMCOM       LOKALLOKALLOKAL       AOAOAO       CUBOCUBOCUBO       

PALCO  PRINCIPAL

26 de novembro,  às  9h

https://drive.google.com/drive/folders/1-_Vlq8MzY3bEKTBhcLtS5VAPIrHoq_NU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-_Vlq8MzY3bEKTBhcLtS5VAPIrHoq_NU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-_Vlq8MzY3bEKTBhcLtS5VAPIrHoq_NU?usp=share_linkhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1-_Vlq8MzY3bEKTBhcLtS5VAPIrHoq_NU%3Fusp%3Dshare_link


A Associação de Capoeira Raízes da Iúna éA Associação de Capoeira Raízes da Iúna é
coordenada pelos mestres Borracha e Rogério Lino. Acoordenada pelos mestres Borracha e Rogério Lino. A
proposta do grupo consiste na promoção da capoeiraproposta do grupo consiste na promoção da capoeira
em Pradópolis e região. O trabalho está ancorado emem Pradópolis e região. O trabalho está ancorado em

mais de quatro décadas de tradição e tem comomais de quatro décadas de tradição e tem como
princípio a valorização da cultura e das raízes afro-princípio a valorização da cultura e das raízes afro-

brasileiras.brasileiras.
  

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquaquii::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       CAPOEIRA :CAPOEIRA :CAPOEIRA :
COMCOMCOM       RAÍZESRAÍZESRAÍZES       DA IÚNADA IÚNADA IÚNA

PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às 10h15 

https://drive.google.com/drive/folders/1GwWa-thtJ7dmWVWdoKngLy4NAqPop8SA?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GwWa-thtJ7dmWVWdoKngLy4NAqPop8SA?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1GwWa-thtJ7dmWVWdoKngLy4NAqPop8SA?usp=share_link


Apresentação de dança livre solo com enfoqueApresentação de dança livre solo com enfoque
Gospel.Gospel.  

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          DEDEDE       DANÇA -DANÇA -DANÇA -
ESTILOESTILOESTILO       LIVRE:LIVRE:LIVRE:    
CURADACURADACURADA       PARAPARAPARA       CURARCURARCURAR

PALCO  PRINCIPAL

26 de novembro,  às  11h

https://drive.google.com/drive/folders/1O-1QHV9B8PliIMK1cw2LAch43I6wZeeq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O-1QHV9B8PliIMK1cw2LAch43I6wZeeq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O-1QHV9B8PliIMK1cw2LAch43I6wZeeq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O-1QHV9B8PliIMK1cw2LAch43I6wZeeq?usp=share_link


Apresentação de dança realizada pelos alunos deApresentação de dança realizada pelos alunos de
seis a 16 anos, da turma juvenil do Cema Dorivalseis a 16 anos, da turma juvenil do Cema Dorival

Rossi.Rossi.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às 11h15 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       DEDEDE       DANÇA -DANÇA -DANÇA -
ESTILOESTILOESTILO       LIVRE:LIVRE:LIVRE:

EVOLUÇÃOEVOLUÇÃOEVOLUÇÃO       DADADA       DANÇADANÇADANÇA       
TURMATURMATURMA       JUVENILJUVENILJUVENIL

https://drive.google.com/drive/folders/1APdJd5VLoWgQxrd-wKbrlWdI0CMCd2TH?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1APdJd5VLoWgQxrd-wKbrlWdI0CMCd2TH?usp=share_link


Apresentação de dança estilo contemporâneo daApresentação de dança estilo contemporâneo da
turma adulta do Cema Dorival Rossi.turma adulta do Cema Dorival Rossi.

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          DEDEDE       DANÇA -DANÇA -DANÇA -
ESTILOESTILOESTILO       LIVRE:LIVRE:LIVRE:
CONTEMPORÂNEOCONTEMPORÂNEOCONTEMPORÂNEO

PALCO  PRINCIPAL

26 de novembro,  às  11h30

https://drive.google.com/drive/folders/1pPnCfo3f2NcRwtU9wttdempKTpIFAmEx?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pPnCfo3f2NcRwtU9wttdempKTpIFAmEx?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pPnCfo3f2NcRwtU9wttdempKTpIFAmEx?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pPnCfo3f2NcRwtU9wttdempKTpIFAmEx?usp=share_link


As apresentações de dança no estilo livre revelamAs apresentações de dança no estilo livre revelam
vários estilos de dança como o hip-hop,vários estilos de dança como o hip-hop,

contemporâneo e jazz. Nesta atividade, os alunoscontemporâneo e jazz. Nesta atividade, os alunos
apresentaram as evoluções da dança e como elaapresentaram as evoluções da dança e como ela

pode transformar a realidade das pessoas.pode transformar a realidade das pessoas.  
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às 11h45 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          DEDEDE       DANÇA -DANÇA -DANÇA -
ESTILOESTILOESTILO       LIVRE:LIVRE:LIVRE:

HIP HOPHIP HOPHIP HOP       INFANTILINFANTILINFANTIL       DODODO       CEMACEMACEMA

https://drive.google.com/drive/folders/1MnE5u_vAivh8TsZ5FIl1e3HCGpFV_NGk?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1MnE5u_vAivh8TsZ5FIl1e3HCGpFV_NGk?usp=share_link


Atividade baseada em um violinista, com o objetivoAtividade baseada em um violinista, com o objetivo
de expressar e tocar sua música de diferentesde expressar e tocar sua música de diferentes
formas, conforme seu corpo se movimenta. O públicoformas, conforme seu corpo se movimenta. O público
recebeu a mensagem de que toda arte ou o que serecebeu a mensagem de que toda arte ou o que se
movimenta é fruto de uma partitura e de um estilo demovimenta é fruto de uma partitura e de um estilo de
dança com o corpo em movimento.dança com o corpo em movimento.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          DEDEDE       DANÇA -DANÇA -DANÇA -
QUINTESSÊNCIAQUINTESSÊNCIAQUINTESSÊNCIA          "VIOLINO""VIOLINO""VIOLINO"
COMCOMCOM       ALUNOSALUNOSALUNOS       DEDEDE       151515       AAA       18 ANOS18 ANOS18 ANOS
(CEMA(CEMA(CEMA       DORIVALDORIVALDORIVAL       ROSSI)ROSSI)ROSSI)

PALCO  PRINCIPAL

26  de novembro,  às  14h30

https://drive.google.com/drive/folders/1QUdZfbPvlFbUGnUzXTR8f8fXUHmUPACf?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1QUdZfbPvlFbUGnUzXTR8f8fXUHmUPACf?usp=share_link


Apresentação dos alunos da Oficina de Circense doApresentação dos alunos da Oficina de Circense do
CEMA Dorival Rossi 2022. Durante o ano, a turmaCEMA Dorival Rossi 2022. Durante o ano, a turma

desenvolveu uma forte relação entre as diferentesdesenvolveu uma forte relação entre as diferentes
faixas etárias, o que favoreceu ao grupo as boasfaixas etárias, o que favoreceu ao grupo as boas

relações interpessoais, agregando fatoresrelações interpessoais, agregando fatores
importantes como: respeito, cooperação,importantes como: respeito, cooperação,

socialização, iniciativa, entusiasmo, responsabilidade,socialização, iniciativa, entusiasmo, responsabilidade,
coragem, racionalização e, principalmente, inclusão.coragem, racionalização e, principalmente, inclusão.  

  
Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às 15h 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          CIRCENSE:CIRCENSE:CIRCENSE:
CIRCOCIRCOCIRCO       FLORESCERFLORESCERFLORESCER       

DEDEDE       CAMENCAMENCAMEN       POTTPOTTPOTT       
COMCOMCOM       ALUNOSALUNOSALUNOS       DEDEDE          6 A 17 ANOS6 A 17 ANOS6 A 17 ANOS

https://drive.google.com/drive/folders/12P9OrucFGWKHvsURKFiX4BRrGtAtKV6r?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12P9OrucFGWKHvsURKFiX4BRrGtAtKV6r?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/12P9OrucFGWKHvsURKFiX4BRrGtAtKV6r?usp=share_link


A coreografia foi criada com base na relação deA coreografia foi criada com base na relação de
confiança e mostrou a importância do acolhimento,confiança e mostrou a importância do acolhimento,
do afeto e do respeito, estabelecendo um vínculo dedo afeto e do respeito, estabelecendo um vínculo de
confiança para cada indivíduo conseguir “florescer”.confiança para cada indivíduo conseguir “florescer”.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          DEDEDE       DANÇADANÇADANÇA    
   SOLO:SOLO:SOLO:       DREAMSDREAMSDREAMS       
COMCOMCOM          LETÍCIALETÍCIALETÍCIA       ARAÚJOARAÚJOARAÚJO

PALCO  PRINCIPAL

26 de novembro,  às  15h30

https://drive.google.com/drive/folders/1NCx16XRN3USf8LU_fWguQrbxbeDhk57F?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NCx16XRN3USf8LU_fWguQrbxbeDhk57F?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NCx16XRN3USf8LU_fWguQrbxbeDhk57F?usp=share_link


Com 20 anos de idade, a cantora e compositoraCom 20 anos de idade, a cantora e compositora
Ayramana Sardão sempre gostou de cantar,Ayramana Sardão sempre gostou de cantar,

principalmente música sertaneja, tendo comoprincipalmente música sertaneja, tendo como
inspiração sua mãe, já falecida, e a dupla Edson einspiração sua mãe, já falecida, e a dupla Edson e

Hudson. No show, apresentou um repertório variadoHudson. No show, apresentou um repertório variado
com muito carisma e talento.com muito carisma e talento.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às 16h 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO          MUSICAL:MUSICAL:MUSICAL:
COMCOMCOM       AYRAMANAAYRAMANAAYRAMANA       SARDÃOSARDÃOSARDÃO

https://drive.google.com/drive/folders/1oRY7P-iMkFxl7no2i85kP8_55uoVd9ri?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1oRY7P-iMkFxl7no2i85kP8_55uoVd9ri?usp=share_link


Bacharel em Letras pela Unesp de Araraquara emBacharel em Letras pela Unesp de Araraquara em  
  2018, Geise Pereira é professora de Português para2018, Geise Pereira é professora de Português para
estrangeiros e escreve desde criança. Co-autora emestrangeiros e escreve desde criança. Co-autora em
quatro antologias poéticas, publicou pela Editoraquatro antologias poéticas, publicou pela Editora
Ipêamarelo seu primeiro trabalho solo, o livro deIpêamarelo seu primeiro trabalho solo, o livro de
poemas “Vertigem Geral”.poemas “Vertigem Geral”.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

RODARODARODA       DEDEDE       CONVERSACONVERSACONVERSA       EEE
SESSÃOSESSÃOSESSÃO       DEDEDE       AUTÓGRAFOSAUTÓGRAFOSAUTÓGRAFOS
COMCOMCOM       GEISEGEISEGEISE       PEREIRAPEREIRAPEREIRA

PALCO  PRINCIPAL

26 de novembro,  às  16h

https://drive.google.com/drive/folders/1AT_ILO0UOAe5NqkIf3nysK38n_BiYd1u?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1AT_ILO0UOAe5NqkIf3nysK38n_BiYd1u?usp=share_link


Considerado atualmente um dos maiores violonistasConsiderado atualmente um dos maiores violonistas
do mundo e indicado ao Grammy Awards em 2020,do mundo e indicado ao Grammy Awards em 2020,

Diego Figueiredo já se apresentou em mais de 60Diego Figueiredo já se apresentou em mais de 60
países. Neste show, o músico convidou a intérprete epaíses. Neste show, o músico convidou a intérprete e
compositora Ana Cañas, revelação musical de 2007.compositora Ana Cañas, revelação musical de 2007.
Até hoje, a artista já lançou seis álbuns e um single,Até hoje, a artista já lançou seis álbuns e um single,
produção bem avaliada pela crítica, o que consolidaprodução bem avaliada pela crítica, o que consolida

sua carreira.sua carreira.  
  

Confira todas as fotosConfira todas as fotos  aquiaqui::

PALCO   PRINCIPAL

26 de novembro,  às 20h30 

SHOWSHOWSHOW
DIEGODIEGODIEGO       FIGUEIREDOFIGUEIREDOFIGUEIREDO       CONVIDACONVIDACONVIDA       

ANAANAANA       CAÑASCAÑASCAÑAS

https://drive.google.com/drive/folders/1XDMT7b0Zl8daN5eLwGRh1KYEu3B-eLRt?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XDMT7b0Zl8daN5eLwGRh1KYEu3B-eLRt?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1XDMT7b0Zl8daN5eLwGRh1KYEu3B-eLRt?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
EXPOSIÇÃO  ALÉM   DO  MAPA  E  RETRATOS

A exposição fotográfica foi resultado doA exposição fotográfica foi resultado do
trabalho com alunos de 10 a 18 anos dotrabalho com alunos de 10 a 18 anos do

CEMA durante 2022, que buscou valorizarCEMA durante 2022, que buscou valorizar
o olhar e a percepção de cada um deles,o olhar e a percepção de cada um deles,

desenvolvendo o trabalho com celulares edesenvolvendo o trabalho com celulares e
câmeras DSLR (profissional), dando ênfasecâmeras DSLR (profissional), dando ênfase

a arte fotográfica e visual (captada, editadaa arte fotográfica e visual (captada, editada
e compartilhada) com dispositivos móveis ee compartilhada) com dispositivos móveis e

profissionais.profissionais.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

PRAÇA PIO XII

https://drive.google.com/drive/folders/1rfeMGc3cGhLKpwSzYLcJvjG8Y1Vwckt1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xGizAJgTFnfIeRX7duU-01zy0HjGvpWv?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1rfeMGc3cGhLKpwSzYLcJvjG8Y1Vwckt1?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
EXPOSIÇÃO - PROJETOS   DAS  ESCOLAS

Exposição dos projetos escolaresExposição dos projetos escolares
realizados nas escolas municipais darealizados nas escolas municipais da

cidade.cidade.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

https://drive.google.com/drive/folders/1AawIWuWGF2eniDyLRoa3MSRoooJIVBW1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AawIWuWGF2eniDyLRoa3MSRoooJIVBW1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AawIWuWGF2eniDyLRoa3MSRoooJIVBW1?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
EXPOSIÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO   ESCULTURAS DIVERTIDAS

EXPOSIÇÃO DE DESENHOS

EXPOSIÇÃO LUA NEGRA, DE JUNIOR DE SÁ

A exposição é resultado da Oficina de Escultura em Argila realizadaA exposição é resultado da Oficina de Escultura em Argila realizada
durante o ano de 2022 no Cema Dorival Rossi, com alunos de oito adurante o ano de 2022 no Cema Dorival Rossi, com alunos de oito a

16 anos, que amam se divertir modelando a argila.16 anos, que amam se divertir modelando a argila.

A exposição é resultado da Oficina de Desenho, Pintura eA exposição é resultado da Oficina de Desenho, Pintura e
ilustração de imagens, personagens, flores e paisagens,ilustração de imagens, personagens, flores e paisagens,

realizada em 2022 com alunos do Cema Dorival Rossi.realizada em 2022 com alunos do Cema Dorival Rossi.

Exposição de desenhos e pinturas, o título provém de umExposição de desenhos e pinturas, o título provém de um
fenômeno astronômico celebrado como momentofenômeno astronômico celebrado como momento

propício para rituais mágicos.propício para rituais mágicos.

CONFIRA AS FOTOS AQUI:

https://drive.google.com/drive/folders/1v32o7kUtuxCUSQ7wl9TbKQMFDl0Eiep-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v32o7kUtuxCUSQ7wl9TbKQMFDl0Eiep-?usp=share_link


ESTANDE  VENDA  DE  LIVROS

Com uma grande diversidade de gêneros literáriosCom uma grande diversidade de gêneros literários e e
obras dos mais diversos valores, os seis estandesobras dos mais diversos valores, os seis estandes

de venda de livros, presentes na 1ª Feira do Livro dede venda de livros, presentes na 1ª Feira do Livro de
Pradópolis, atenderam todos os públicos.Pradópolis, atenderam todos os públicos.  

  
Um vale-livro foi distribuído aos estudantes no valorUm vale-livro foi distribuído aos estudantes no valor
de R$ 15,00, com o objetivo de garantir o acesso aode R$ 15,00, com o objetivo de garantir o acesso ao
livro para estudantes da rede pública de ensino. Nolivro para estudantes da rede pública de ensino. No

total, a Prefeitura de Pradópolis destinoutotal, a Prefeitura de Pradópolis destinou    
o valor de R$ 45.000,00 para os vales-livros.o valor de R$ 45.000,00 para os vales-livros.  

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1f98pw15jnejBXJsvYT3ozqthn8VC2qHP?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1f98pw15jnejBXJsvYT3ozqthn8VC2qHP?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
TROCA E DOAÇÃO DE LIVROS

A campanha de doação de livros é umaA campanha de doação de livros é uma
ação permanente da Fundação do Livro eação permanente da Fundação do Livro e

Leitura de Ribeirão Preto. Durante o ano, aLeitura de Ribeirão Preto. Durante o ano, a
entidade recebe livros novos e usados deentidade recebe livros novos e usados de
diversos estilos literários (não didáticos),diversos estilos literários (não didáticos),
que podem ser entregues ou retirados naque podem ser entregues ou retirados na
sede da Fundação, de forma gratuita. Ossede da Fundação, de forma gratuita. Os

livros arrecadados são utilizados em açõeslivros arrecadados são utilizados em ações
e atividades culturais. O objetivo da ação ée atividades culturais. O objetivo da ação é

lançar a visão sobre um consumolançar a visão sobre um consumo
sustentável, proveniente da troca e doaçãosustentável, proveniente da troca e doação
dos livros, além de democratizar e facilitardos livros, além de democratizar e facilitar

o acesso do público em geral.o acesso do público em geral.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1aLZKwb8ztoECLW5Kvda2oYrCNiEtN_u4?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1aLZKwb8ztoECLW5Kvda2oYrCNiEtN_u4?usp=share_link


Clique aqui para baixar a revista de programação

https://www.fundacaodolivroeleiturarp.com/_files/ugd/bf56d6_caefb25344244104bd104d0528ace6a5.pdf
https://www.fundacaodolivroeleiturarp.com/_files/ugd/bf56d6_caefb25344244104bd104d0528ace6a5.pdf




CONFIRA AS FOTOS DE ESTRUTURAS AQUI.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura foi realizada com a coordenaçãoA infraestrutura foi realizada com a coordenação

da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto,da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto,
em parceria com a Prefeitura de Pradópolis para aem parceria com a Prefeitura de Pradópolis para a
ocupação dos espaços públicos, como a Praça Pioocupação dos espaços públicos, como a Praça Pio
XII, a Biblioteca Municipal e a Câmara Municipal deXII, a Biblioteca Municipal e a Câmara Municipal de

Vereadores.Vereadores.    Na Praça Pio XII foram montadasNa Praça Pio XII foram montadas
tendas para acomodar o público e os estandes.tendas para acomodar o público e os estandes.  

  
Um palco foi montado para receber asUm palco foi montado para receber as

apresentações. Bebedouros e banheiros quimicosapresentações. Bebedouros e banheiros quimicos
foram instalados para o funcionamento do evento.foram instalados para o funcionamento do evento.

https://drive.google.com/drive/folders/1IiCowbpL90gXnE2xMGYvSuhwPZ0Eox6B?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wMLo6JrHfvnutZWoygkOqxK3F4aMMilf?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IiCowbpL90gXnE2xMGYvSuhwPZ0Eox6B?usp=share_link


CONFIRA AS FOTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL AQUI.

COMUNICAÇÃO VISUAL
Os itens de comunicação visual garantiram que oOs itens de comunicação visual garantiram que o
público pudesse se localizar no evento e adquirirpúblico pudesse se localizar no evento e adquirir

todas as informações sobre as atividades. Atodas as informações sobre as atividades. A
comunicação visual para esta Feira do Livro foicomunicação visual para esta Feira do Livro foi

composta por: lona impressa para outdoor; lonacomposta por: lona impressa para outdoor; lona
impressa para pórtico de 3 pernas; lona impressaimpressa para pórtico de 3 pernas; lona impressa

para totem de 4 faces; lona impressa para doispara totem de 4 faces; lona impressa para dois
backdrops; lona impressa para quadro de metalonbackdrops; lona impressa para quadro de metalon

(testeira de tenda); lona impressa para quatro(testeira de tenda); lona impressa para quatro
estruturas autoportantes (cavaletes); lona impressaestruturas autoportantes (cavaletes); lona impressa

para quatro banners; adesivos e painel de led.para quatro banners; adesivos e painel de led.
  

https://drive.google.com/drive/folders/1P-FJeGZoIIXXGLH604hkGaboyixIQLdF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D5XVBTqFLnMVW0AZnz-RmAFC7WVWAYLW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P-FJeGZoIIXXGLH604hkGaboyixIQLdF?usp=share_link


CLIQUE AQUI PARA FOTOS

AS  ATIVIDADES  DA  FEIRA,
SOMADAS  AO  PÚBLICO  VOLANTE
QUE  PASSOU  PELO  EVENTO,
TOTALIZARAM : 

PÚBLICO

 10.383  PESSOAS
 

https://drive.google.com/drive/folders/1SjfHQwbAwsgu9CEeL5tJjRiIx30__WP3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SjfHQwbAwsgu9CEeL5tJjRiIx30__WP3?usp=share_link


EQUIPEEQUIPEEQUIPE
A equipe do evento foi composta por um

Coordenador Geral, Coordenador de
Comunicação, Coordenador de Programação,

Coordenador Técnico Operacional, Produtor
Executivo, Assistente de Produção,

Coordenador Financeiro, Monitores,
Profissionais de Limpeza, Bombeiros,

Seguranças, Carregadores, Advogado,
Contador, Assessoria de Imprensa e Equipe

Técnica.



CLIQUE PARA VER O RELATÓRIO
COMPLETO DAS REDES

REDESREDESREDES          SOCIAISSOCIAISSOCIAIS

As  redes  sociais  da  Fundação  do  Livro  e  Leitura  de
Ribeirão  Preto  somam,  juntas,  quase  45  mil

seguidores.  E,  através  delas,  foi  divulgada  toda  a
programação  da 1ª  Feira do Livro de Pradópolis.

A  interação  com  o  público  foi  bastante positiva e
constante, além  da  equipe  contratada,  ter  feito  a
cobertura  geral  do  evento, de  forma  instantânea,

no  momento  das  atividades.

https://drive.google.com/drive/folders/1a-d2SBltyRJncXPKljWPRhO6_0JGwM3i?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a-d2SBltyRJncXPKljWPRhO6_0JGwM3i?usp=share_link


CLIQUE AQUI PARA
RELATÓRIO COMPLETO

O principal objetivo pretendido e
alcançado com a assessoria de imprensa
foi a de  disseminar a programação do
evento, totalmente gratuita, explorando
nomes e ícones já consagrados em outras
feiras do país . Outro foco foi atrair o
interesse das mídias locais, regionais, com
possibilidade de inserção nacional.

CLIPPING

https://drive.google.com/drive/folders/15CQm5bLq_Oj6T9DZ-EqQiv5Otuct4l1H?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/15CQm5bLq_Oj6T9DZ-EqQiv5Otuct4l1H?usp=share_link


Uma grande celebração da cultura e da educação



 Ações VIVA PRADÓPOLIS/Tradição SP/Juntos pela Cultura/Amigos da Arte:
 -  7 (sete)  apresentações musicais de obras autorais;
 - 4 (quatro) apresentações de dança nas modalidades: street dance, estilo livre, ballet e ginástica rítmica,
(coreografias inéditas);
 - 1 (uma) mostra de Artes Visuais;
 -  1 (uma) apresentação literária (contação de história);

 Ações CEMA Dorival Rossi:
 - Lançamento e Tarde de Assinatura dos livros produzidos no Projeto Literário “Além do Mapa”,  realizado em
parceria com a Estante Mágica e CEMA Dorival Rossi ;
 - Performance de personagens literários: Oficina de Circo, Ginástica Rítmica e Artesanato;
 - Danças urbanas;
 -  Banda Baobá;
 -  Ginástica rítmica;
 -  Exposição de fotografias “Diversidade”
 

METASMETASMETAS          PROJETADASPROJETADASPROJETADAS          EEE          EXECUTADASEXECUTADASEXECUTADAS



 - Teatro de fantoches;
 -  Teatro infantil;
 -  Teatro adulto “Os Mamutes” (atividade cancelada por questões de saúde de uma artista que iria se apresentar).
 - Ateliê Aberto de Artes Visuais “Experimentação em Fanzine”;
 - Lançamento do Projeto “Geloteca”, com exposição de geladeiras  customizadas que servirão de estante para
trocas de livros.  (ação não realizada).

Ações pela Fundação do Livro e Leitura:
 - 2 (duas) palestras literárias: Ryane Leão e Marcello Gugu com DJ Dz;
 - 1 (um)  show musical nacional: Diego Figueiredo convida Ana Cañas;
 - 1  (um) show musical local: Orquestra SomNaCaixa;
 - 1 (uma) sessão com autor local: Geise Pereira.

 

METASMETASMETAS          PROJETADASPROJETADASPROJETADAS          EEE          EXECUTADASEXECUTADASEXECUTADAS



  

RESULTADOS JÁ
ALCANÇADOS

E SEUS BENEFÍCIOS

1 - Realização da 1ª edição da Feira de Pradópolis;
2 -  Realização de ações gratuitas, educativas, artísticas e culturais na cidade;
3 - Valorização e ocupação dos espaços públicos da cidade;
4 - Movimentação da economia e geração de empregos; 
5 - Atendimento a escolas com atividades artísticas, culturais e gratuitas.

Público alcançado: cerca de 10.383   pessoas
Total de atividades:  44
Total de estandes: 6

INFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS



  

IMPACTOS
ECONÔMICOS

OU SOCIAIS

1 - Geração de emprego

2 - Movimentação da economia da cidade (hotel e alimentação)

3 - Acesso a ações com artistas e autores renomados

4 - Acesso a livreiros e editoras

5 - Venda de livros;

6 - Acesso e democratização da arte, cultura e educação por meio de ações gratuitas
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GRAU DE SATISFAÇÃO

DO PÚBLICO-ALVO

Todas as ações realizadas foram gratuitas e contaram com participação do público em
todos os dias do evento. OS PARTICIPANTES demonstraram interesse  com adesão ativa nas
atividades propostas pelos artistas e autores presentes na Feira do Livro de Pradópolis.

Observou-se, ainda, a participação de um público espontâneo de todas as idades (crianças,
jovens, adultos e idosos) e também de estudantes de todas as idades (EF I e II, EM, EJA e
professores).

Além disso, a Feira contribuiu para o fomento da leitura a partir da diversidade dos livreiros
que proporcionaram aos leitores uma vasta seleção de obras para aquisição. Evidenciando
o interesse do público nos livros, os estandes CONTARAM  com movimentação CONTÍNUA.
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POSSIBILIDADE
DE SUSTENTABILIDADE

DAS AÇÕES APÓS
A CONCLUSÃO DO

OBJETO PACTUADO

Conclui-se que, pelo resultado positivo alcançado, é de grande importância a realização de
próximas edições da FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS, dando continuidade ao trabalho
instaurado. O evento também fomenta a vida cultural da população em geral e dos
estudantes a longo prazo, através de atividades anuais com acesso gratuito à cultura e
educação, gerando assim, frutos para a economia cultural e socioeducativa da cidade.




