
PROGRAMAÇÃO “MONLEVADE, 57 ANOS” 

 

  OFICINA DE DANÇA: "Dança para crianças desobedientes"  

 

 

Datas: Dias: 22 e 23 de abril de 17:00 às 17:40 / Dia: 24 

de abril de 10:30 às 11:30 

Público: crianças de 06 a 14 anos - Encontros de 30 

minutos  

Plataforma: Google MEET - 20 VAGAS por ordem de 

chegada / Os links das conferências estarão disponíveis 

na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

Sobre a oficina: a oficina propõe uma pesquisa entre 

corpo e audiovisual, tendo o corpo da criança como 

fazedor da ação. A oficina é dividida em momentos 

onde a criança experimenta a criação de movimentos, 

as diversas possibilidade de movimentação e 

individualidades corporais. Num outro momento a 

criança manipula os meios tecnológicos presentes na 

residência. Além de utilizar objetos para a criação das imagens, possibilitando a distorção do que vê ou 

ofertando outras formas de se vê na tela/vídeo. Num outro momento a criança é convidada a criar seu material 

audiovisual/videodança, utilizando dos recursos que foram apresentados e que estão presentes na residência. 

A oficina é uma descoberta a partir de jogos e brincadeiras, resgatando formas de fazer muitas vezes 

esquecidas e entrelaçando com as formas de fazer e brincar, presentes na atualidade. Possibilitando uma 

reflexão sobre o uso dos meios tecnológicos, de forma a contribuir com a conscientização do uso desses 

equipamentos. 

Material necessário para a oficina: 

Computador ou celular ou câmera; 

Papel celofane ou plásticos coloridos; 

Rolo de papel higiênico; 

Garrafas pet com tampa, contendo água natural e/ou água colorida; 

Tecidos de tamanhos variados (pode ser lençol e retalhos); 
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Público: LIVRE    

Datas: 22/04 – 17H (BRASIL) 22H (ALEMANHA) 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a entrevista: A Fundação Casa de Cultura de 

Monlevade conversa com Sylvia Klein, cantora lírica 

radicada em Berlim que passou a maior parte da 

juventude no nosso município e iniciou sua carreira 

no Coral Monlevade. A cantora vai falar sobre o 

início da carreira, os maiores desafios, e 

compartilhar seus novos projetos, assim como 

conselhos sobre os caminhos artísticos profissionais. 

A entrevista será aberta para que o público interaja, 

fazendo perguntas. 

A cantora Sylvia Klein estudou canto com Eládio Perez na Fundação de Educação Artística, e Conservatório da 

UFMG com o professor Amin Feres. Em Dusseldorf, na Alemanha, estudou com L. Stano (Polônia), Stan Unruh 

(E.U.A) e com o cantor lírico e professor Stephen Bronk (E.U.A). Como cantora de ópera participou de 

produções como a ópera “A Viúva Alegre”, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro; “La Bohéme”, Micaela 

(Carmen), com a direção de Bibi Ferreira, entre outras óperas com direção de Carla Camurati. Apresentou-se 

no Teatro Municipal de São Paulo como Anaide em Nino Rota’s (Il Capello di Paglia di Firenze) e no Stabat 

Mater de Rossini. Participou do filme “La Serva Padrona’, dirigido por Carla Camurati, recebendo o Prêmio HBO 

de Cinema. Na 12° Bienal de Música Contemporânea Brasileira estreou a "A Sinfonia Breve" para soprano, 

bandoneón e orquestra de Rufo Herrera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a Orquestra Sinfônica 

Brasileira. Hoje, radicada em Berlin na Alemanha, segue difundindo a música de Compositores Brasileiros como 

Villa Lobos, Alberto Nepomuceno, Claudio Santoro, Lourenzo Fernandes, Babi De Oliveira, Waldemar Henrique 

para citar alguns em excelentes concertos pela Europa. 
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Público: LIVRE   Datas: 22/04 – 19h às 19:40 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de Cultura no 

Facebook: https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a atividade: A treinadora de CrossFit Anyelly Britto fará 
a condução de um treino especial para ser feito em casa, 
usando dos espaços e objetos domésticos, que possa ser 
alternado com os dias de treinamento na academia. O 
propósito é fomentar a atividade física consciente, para que 
todos possam continuar cuidando da saúde em         período 
de isolamento social. 
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Data: 23/04/21 (sexta-feira) – 18H ÀS 21H  
Público: professoras e professores da Educação 
Infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental 
Número de vagas: 20 vagas 
Plataforma: Google MEET - por ordem de chegada 

/ Os links das conferências estarão disponíveis na 

página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a oficina: A partir da noção de professor-

personagem, a oficina irá desenvolve ruma 

contação de história em que o/a professor/a 

cursista irá experimentar, a partir de um texto 

literário, um personagem, criando situações e 

desenvolvendo uma história coletivamente. 

Objetivos: experimentar a contação de histórias 

fazendo uso do personagem; repertoriar o/a 

professor (a) da educação básica para a contação de histórias para crianças. 

Ricardo Carvalho de Figueiredo é Monlevadense, sempre foi estudante de escola pública e, desde 2009, é 
docente da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como professor na graduação em Teatro e na 
Pós-Graduação em Artes. É Licenciado em Artes Cênicas, Mestre e Doutor em Artes. Atua na formação de 
professores de Teatro para a educação básica e coordena projetos que aproximam universidade e 
comunidade. 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade
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 OFICINA DE ARTES VISUAIS: "Como desenhar da forma errada - 

Entre o desenho e a colagem " 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Público: LIVRE 

Datas: 24/04 das 14h às 18h – Primeira Parte: 14h às16h  

Plataforma: Google MEET - 20 VAGAS por ordem de chegada / Os links das conferências estarão 

disponíveis na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

Sobre a oficina: O objetivo da oficina é despertar as crianças e jovens para o caminho da criação 
artística, enfrentando os preconceitos sobre as formas certas e erradas de desenhar e compor uma 
imagem. O condutor da oficina, Felipe Carvalho, irá trabalhar técnicas de desenho e colagem, 
mostrando que é possível criar imagens incríveis sem ser um exímio desenhista.  
Felipe Florêncio Carvalho é graduando em Artes Visuais com ênfase em licenciatura na Universidade 
Federal de Minas Gerais. Participou de exposições coletivas em São Paulo e Belo Horizonte e em 2020 
na Bienal de Erveira/ Portugal. Desenvolve seu trabalho artístico nos meios bidimensional e 
tridimensional, onde busca o estranhamento das coisas que não cabem mais em nosso mundo 
objetivo, como lugares onde encontrar criatividade. 
 

Material necessário para a oficina: 

Papéis diversos, papel de seda, canetas, canetinhas, lápis, carvão em barra ou prensado ou o que 

dispuser, tesoura, cola, recipiente com água, pincéis tinta guache ou acrílica.  
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Público: LIVRE 
Datas: 24/04 – 18H (BRASIL) 22H (ANGOLA) 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa 

de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a entrevista: Kaio Carmona fala, 

diretamente de Luanda, sobre as poetisas 

mineiras, declama poemas e fala sobre sua 

experiência com ensino de literatura brasileira em 

Angola.

Kaio Carmona é professor na Universidade 

Agostinho Neto e no Centro Cultural do Brasil em 

Angola (CCBA). Pós-Doutor em Poéticas da 

Modernidade. Doutor em Estudos Literários pela 

UFMG, publicou os livros: Um lírico dos tempos 

(Scortecci, 2006), Compêndios de amor (Scriptum, 

2013), Para quando (Scriptum, 2017), 26 poetas na 

Belo Horizonte de ontem (Fino Traço, 2020) e A casa comum (Quixote+Do, 2020). Possui vários artigos 

publicados e organizou, junto com Vera Casa Nova e Marcelo Dolabela, a coletânea Entrelinhas Entremontes: 

versos contemporâneos mineiros (Quixote+Do, 2020). 
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Público: LIVRE 

Datas: 24/04 ÀS 20H 

Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa 

de Cultura : 
https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

1- “QUERELAS DO BRASIL” 

A Fundação Clóvis Salgado e o Coral Lírico de Minas 

Gerais (CLMG), por meio do projeto Palácio em sua 

Companhia, homenageiam Aldir Blanc, que faleceu 

em maio de 2020. Pensando na trajetória e na 

relevância de sua obra para a cultura brasileira, o 

CLMG nos presenteia com “Querelas do Brasil”, 

parceria de Aldir com Maurício Tapajós. 

 

2- “A CRIAÇÃO”  

A Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais se unem ao cantor e compositor Maurício Tizumba e 

às percussionistas do Grupo Tambor Mineiro – Beth Leivas, Danuza Menezes, Elisa de Sena e Raquel Coutinho 

– em uma edição exclusiva da série Sinfônica Pop. 

 

3- “ MEDLEY CORÁLICO” 

Amar e cuidar. Duas palavras que poderiam sintetizar o que é ser mãe. No entanto, definir a maternidade 

não é algo simples, pois cada mulher tem sua história, seu processo de aprendizagem e suas descobertas. Foi 

pensando nesses múltiplos significados e em homenagem ao Dia das Mães que o Coral Lírico de Minas Gerais 

interpreta o “Medley Corálico”, em parceria com músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e com 

participação do maestro Hernán Sánchez, O arranjo musical é do pianista Fred Natalino.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg
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Público: LIVRE 

Datas: 24/04 – sábado – 19h 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa 

de Cultura no Facebook: 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre o recital: O pianista e tecladista Elton Gomes 

interpreta canções brasileiras que marcaram a 

história de muitas gerações em concerto intimista. 

Elton Gomes é músico e professor. Além de suas 

atuações em apresentações da Big Band Funcec, 

Elton tocou com vários nomes da região e ensina 

piano e teclado há mais de 20 anos. Professor pela 

segunda vez na Fundação, o pianista iniciou sua 

formação na própria Casa de Cultura em 1997 

(primeira mandato do nosso Prefeito Laércio 

Ribeiro).   
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Público: LIVRE 

Datas: 25/04 - Domingo - 18h 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a oficina: Aprenda a construir um sistema de compostagem doméstica e cultivar alimentos em 

casa. Participe desse papo sobre sustentabilidade, alimentação orgânica, agricultura urbana, e muito 

mais. 

Djaine Ferreira Costa tem formação em Permacultura e Agroecologia, desenvolve oficinas para o 

programa de educação ambiental da ArcelorMittal. É coordenador das intervenções de restauração de 

ambientes degradados e da criação do Parque do Areão.  Djaine é estudioso dos princípios da 

agricultura sintrópica criados pelo pesquisador e agricultor Ernest Götsch. 
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Público: LIVRE 

Datas: 25/04 às 19h  

Plataforma: Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 
https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

 Sobre a oficina: Pode ser que você queira usar a fotografia para alavancar o seu trabalho, 

usando imagens dos produtos que vende, ou das obras artísticas que produz. Talvez, você 

simplesmente queira fotografar bem para arrasar no Instagram. Pode ser ainda que 

fotografar seja uma paixão antiga. Nessa oficina você vai aprender técnicas para fotografar 

com qualidade sem equipamentos caros, usando apenas o seu celular.  

Marley Mello é fotógrafo monlevadense com mais de duas décadas de experiência e vários 

prêmios nacionais e internacionais.  
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Público: LIVRE 

Datas: 25/04 ÀS 20H 

Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa 

de Cultura : 
https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

Publicação também na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook : 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

Sobre a documentário: 

“Marujos de Monlevade- 68 anos de história” é uma 

realização da Fundação Casa de Cultura, a primeira 

de uma série de produções de educação e difusão 

patrimonial, cujo objetivo é fazer conhecer a história 

dos nossos patrimônios materiais e imateriais. 

Através desse trabalho, a Fundação quer valorizar e registrar os nossos bens culturais, por acreditar que 

eles são partes primordiais da nossa identidade e memória coletiva. Nessa primeira produção, a Fundação 

apresenta a vocês, a Associação Cultural Marujos de Monlevade, a guarda mais antiga do nosso município, 

que esse ano completa 68 anos de história.   
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 OFICINA DE TEATRO: “A verdadeira história por trás de 

Among.us” 

 

 

Público: De 12 a 16 anos 

Datas: Serão 2 encontros de 50 min nos dias 26 e 

27 de abril das 17:00 h às 17:50 h. 

Plataforma: Google MEET - 20 VAGAS por ordem 

de chegada / Os links das conferências estarão 

disponíveis na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook : 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

Sobre a oficina:  

O objetivo da oficina é incorporar aspectos do 

teatro dramático na prática de um jogo virtual e 

associar a estrutura do jogo com a construção de 

uma narrativa improvisada, trabalhando os 

conceitos de “onde”, “quem” e “o quê” na contação de uma história e na criação de um personagem. As 

crianças aprenderão sobre a construção de um personagem e, em seguida, aprenderão como personifica-lo 

em atuação conjunta dentro do jogo Among us. 

Material necessário para a oficina: 

Telefone celular e/ou computador, tablet, equipamento tecnológico que contenha câmera e áudio e que 

suporte o jogo Among.us, equipamento para anotação (Celular, computador, caderno, etc.) 

Canta e papel para anotar dúvidas e relatar as experiências. 

Como funciona o jogo Among.us: https://tecnoblog.net/370903/como-jogar-among-us-guia-para-iniciantes/ 

Baixar Among.us Androide: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia 

Baixar Among.us IOS: https://apps.apple.com/br/app/among-us/ 
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Público: 2ª e 3ª idades 

Datas: 26 e 27 de abril de 18:00 às 19:00 

Plataforma: Google MEET - 20 VAGAS por ordem de 

chegada / Os links das conferências estarão 

disponíveis na página da Fundação Casa de Cultura no 

Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a oficina: Sobre a oficina: Oficina de 

conscientização e criação de movimentos onde a 

pessoa é convidada a pensar a dança a partir das suas 

habilidades, características corporais e gestos 

aprendidos durante sua trajetória. A proposta visa 

promover um pratica onde a pessoa experimenta 

ações corporais ofertadas pelo artista/docente, em 

junção com as ações individualidades das pessoas que 

participam da prática.  

Nessa proposta a pessoas sugere e cria junto as ações da oficina. Num primeiro momento é ofertado práticas 

onde a pessoas possa pensar o porquê de estar realizando aquele movimento e como realizá-lo sem exercer sobre 

seu corpo uma ação contraria que possa promover o desgaste e lesões. Já num segundo momento, as pessoas 

são convidadas a criar com e a partir dos objetos e espaços presentes no local que ela se encontra, respeitando 

seu tempo e suas limitações. 

Samuel Carvalho é artistas e produtor. Atualmente faz parte da Ananda - cia de dança contemporânea. Graduando 

em Dança pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e pedagogo formando pela Universidade Estadual 

de Minas Gerais - UEMG. 
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Público: LIVRE 

Datas: 26/04 às 20h 

Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

Publicação também na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook : 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

 

Sobre a palestra: A Arquiteta e urbanista Scarlett Campolina, especializada em patrimônio 

cultural, fala sobra os bens materiais tombados pelo IEPHA E pela Lei Orgânica do município 

de João Monlevade, a história de cada um desses patrimônios monlevadenses e o que eles 

representam para a nossa cultura e memória. 
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Público: LIVRE   Datas: 26/04 – 19:00 às 19:40 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a atividade: A personal trainer Rita Couto fará 
a condução de um treino especial para ser feito em 
casa, usando dos espaços e objetos domésticos, que 
possa ser alternado com os dias de treinamento na 
academia. O propósito é fomentar a atividade física 
consciente, para que todos possam continuar 
cuidando da saúde em         período de isolamento 
social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade


PROGRAMAÇÃO “MONLEVADE, 57 ANOS” 

 

 

 

 

 

 

 

                     ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Público: LIVRE    

Datas: 27/04 – 19H  

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a atividade: Nesse bate papo aberto sobre 

saúde mental, o público vai interagir com as 

condutoras da roda, Eliana e Rosângela que vão falar 

sobre estratégias para combater os desafios 

emocionais durante essa pandemia.  

Eliana Bicalho Ferreira de Almeida é psicóloga e 

coordenadora da Divisão de Saúde Mental de João 

Monlevade. Rosângela Guimarães Ribeiro é Médica 

Psiquiatra e presidente da Fundação Crê-ser. 
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Público: LIVRE    

Datas: 27/04 – 20H  

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a atividade: O nutricionista Alan Corrêa fala 

alimentação preventiva e dieta consciente nessa 

roda aberta, conversando com os expectadores 

sobre como alimentar-se bem para enfrentar os 

tempos de Covid 19.  
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 OFICINA DE TEATRO: Contando histórias com objetos 

Público: A partir de 10 anos  

Datas: Dia 28/04 às 17h. Duração: 30 a 45 

minutos 

Plataforma: Google MEET - 20 VAGAS por ordem 

de chegada / Os links das conferências estarão 

disponíveis na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook: 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

Sobre a oficina: Ampliar a consciência e o 

conhecimento sobre a ressignificação artística de 

objetos que estão a sua volta; e ao mesmo 

tempo, explorar as corporeidades, 

musicalidades, teatralidades e visualidades de 

sua casa neste período de isolamento. 

Desenvolver paisagens sonoras a partir de 

criações cenográficas e/ou imagens dos colegas. 

Material necessário para a oficina: 

Computador e/ou celular que contenham câmera e ou microfone que funcionem e tenha acesso a internet. 

Além de precisarem de um lápis ou material da espécie como caneta para ressignificar. O aluno precisará de 

tecidos (roupas, calçados, panos, etc.) e recipientes (vasilhas, Tupperware, copos, panelas, cestos, etc.), 

materiais diversos que irão compor sua cenografia. 
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 Vídeo-espetáculo “BRINQUEDORIAS” - Grupo SERELEPE (BH)  

 

Público: livre. 

Datas: 28 de abril às 18h. 

Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação 

Casa de Cultura : 
https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

*O video só ficará disponível das 17h às 23:59h. 

Sobre a espetáculo: O Grupo Serelepe, projeto de 

extensão da Escola de Belas Artes da UFMG, é 

formado por Reginaldo Santos, Gabriel Murilo e 

Eugênio Tadeu, e se dedica à produção artística e à 

música para crianças desde 2005. Os integrantes do 

grupo recolhem brincadeiras em seu dia a dia e no 

encontro com brincantes do Brasil e da América do 

Sul; eles resgatam também memórias da infância e 

apresentam essas brincadeiras de forma cênico-

musical. A ideia é valorizar os aspectos sonoros e os 

movimentos como inspiração para a performance.  
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Público: LIVRE    

Datas: 28/04 – 19H (BRASIL) 22H (PORTUGAL) 

Plataforma: AO VIVO na página da Fundação Casa de 

Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

Sobre a entrevista: O percussionista e produtor 

Juninho Ibituruna fala sobre a dinâmica do 

mercado da música ao redor do mundo, 

compartilha a sua experiência na formação de 

uma rede cooperativa de trabalho em diferentes 

países e continentes, caminhos para 

profissionalização e internacionalização do 

trabalho musical, etc. 

Juninho Ibituruna é fundador do Coletivo 

Altamente, produtor da Fábrica Braço de Prata 

em Lisboa, autor e produtor de vários álbuns 

como o recém lançado “Até”, que foi lançado nas plataformas digitais no dia 3 de Julho, foi editado em casa, 

de forma colaborativa, durante o confinamento imposto pela Covid-19 entre março e junho, quando o músico-

residente da Fábrica Braço de Prata estava em Nápoles, na Itália. 
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Com o Professor no Curso de Graduação em Teatro da Escola de Belas Artes-UFMG Eugênio Tadeu  
 
 

 
Público: LIVRE 

Datas: 29 de abril de 9h às 11h da manhã 

Plataforma: : Google MEET - 20 VAGAS por ordem 

de chegada / Os links das conferências estarão 

disponíveis na página da Fundação Casa de Cultura 

no Facebook: 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade  

Sobre a oficina: O condutor da oficina irá trabalhar 

com corpo, canto e fala através da introdução a 

técnicas de aquecimento e produção vocal, 

desenvolvendo jogos, exercícios e experimentações 

tímbricas com a voz, paralelamente a um trabalho 

corporal de construção de movimentos.  

Eugênio Tadeu Pereira é Professor no Curso de 

Graduação em Teatro da Escola de Belas Artes-UFMG 

e Professor de Artes na EBA-UFMG; integrante do grupo Serelepe EBA-UFMG; membro do Movimento da 

Canção Infantil Latino-Americana e Caribenha - Mocilyc, do MOVMI Movimento Música e Infância e da 

Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas - ABRACE; coordenador do “Serelepe: 

Brinquedorias Sonoras e Cênicas” – EBA-UFMG; Integrou o Duo Rodapião; idealizou e coordenou o “Pandalelê: 

Laboratório de Brincadeiras” – CP-UFMG. Doutor em Artes e Teatro e Mestre em Educação. 
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 LANÇAMENTO DO VÍDEO “A Monlevade que sonhamos”  

 

 

 

 

 

Público: LIVRE 

DATAS: 29/04 ÀS 17H  

Plataforma: Redes sociais da Fundação Casa de Cultura de 

João Monlevade (Youtube, Facebook, Instagram) 

Sobre o vídeo: Compilado de exibição das obras visuais e 

declamação dos poemas vencedores dos concursos "A 

Monlevade que eu sonho". Diferentes personalidades da 

cidade cederão suas vozes interpretando as poesias 

vencedoras.  

Os concursos “A Monlevade que eu sonho” são uma realização 

da Fundação Casa de Cultura e foram concebidos para 

fomentar as artes criativas, a autoralidade, a reflexão sobre a 

nossa sociedade, através de editais de chamamento público 

que ficaram abertos entre 19/03 e 15/04.  
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 Espetáculo: “Música para brincar” – Grupo “O quintal da 

Guegué”  

 

 

Público: LIVRE 

Datas: 29 de abril às 19h 

Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação 

Casa de Cultura : 
https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg 

*O video só ficará disponível das 17h às 23:59h. 

obre o espetáculo: Em meio a bonecos e 

adereços em diversas situações cênicas e 

lúdicas, “Música para Brincar” têm canções de 

domínio popular e autorais que convidam o 

público para uma vivência única. Música para 

brincar convida a plateia a participar ativamente 

da cena transformando o espetáculo numa 

celebração à alegria. Vivo e pulsante, une 

gerações através da brincadeira, em momentos 

de muita descontração e afetividade. O espetáculo foi criado a partir brincadeiras musicais, canções 

de domínio popular e autorais que convida o público para uma vivência ativa do início ao fim. Em meio 

a bonecos e adereços em diversas situações cênicas e lúdicas, “Música pra brincar”, tem suas canções 

interpretadas ao vivo, onde sonoridade do canto de Guegué (Gledes Gualberto) é reforçada pela 

presença do Lobo, o músico, Paulo David. 

A apresentação é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de minas Gerais, com 

patrocínio da ArcelorMittal, apoio da Prefeitura de João Monlevade, da Casa de Cultura de João 

Monlevade e da Fundação ArcelorMittal. Produção O Trem – Companhia de Teatro e realização 

Governo de Minas Gerais. “O Quintal da Guegué" dedica-se à produção artística para crianças desde 

2012.  
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 MOSTRA DE DANÇA: “ A VIDA VALE A PENA” 
 

Público: LIVRE 

Datas: 29/04 às 18h 

Plataforma: CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

*Os videos só ficarão disponíveis até às 23:59 

 
1ª PARTE: VIDEODANÇAS DE MAXMILER JUNIO: 
 

 “O VISITANTE” (2021) 

 “SONS DE MEMÓRIA” (2021) 
 

Maxmiler Junio, negro, artista, mineiro, graduando em Dança 
pela Universidade Federal de Minas Gerais, iniciou sua formação 
em Belo Horizonte no Programa Valores de Minas. Atuou na Cia 
Sesc de Dança, Será Quê? Cia de Dança, Cia de Jazz Harmonia 
e no Ballet Jovem Minas Gerais como bailarino e assistente 
coreográfico. Ministrou cursos e workshops pelo Brasil e 
coreografou para diversos grupos brasileiros. Coreógrafo da obra 
"ATO" para o espetáculo US4 do Ballet Jovem Minas Gerais e o 
espetáculo "Ferinas Couraças" para o Grupo NUN de Juiz de 

Fora. Premiado como melhor coreógrafo do Festival de Inverno de Belo Horizonte e do Circuito Mineiro, 
recebeu diversos prêmios em festivais brasileiros. Atua como jurado em diferentes festivais de dança 
no Brasil. Em 2016 coreografou o solo "Ain't no Sunshine" e recebeu medalha de ouro como o melhor 
bailarino do Festival de Dança de Joinville. Atualmente Maxmiler Junio compõe o Coletivo Mina, Suri 
Arte e é ensaiador da Paraopeba Cia. de Dança. 

 

2ª PARTE: VIDEODANÇAS: 

 “MAMÃE EU QUERO DANÇAR” 

 CIA Ananda: “Quarentena – JANELAS”  

A Cia Ananda foi fundada em 2017 pela dançarina e coreógrafa Anamaria 

Fernandes, juntamente com 20 outros artistas. Foi projeto de extensão da 

UFMG até o ano de 2020.Desde 2021, a cia se configura como um coletivo 

de artistas que promove espetáculos de dança contemporânea, oficinas 

temáticas, formações, palestras e criações de filmes. Todas essas ações 

compartilham uma abordagem artística comum: a estética da diferença, da 

diversidade. A Cia Ananda funda sua pesquisa e ações em torno da 

investigação gestual e vocal, da autoralidade, da noção do encontro, da 

diversidade, do compartilhamento e da acessibilidade. Ela confere uma 

atenção especial aos públicos que enfrentam dificuldades de acesso à 

direitos sociais e culturais fundamentais 
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 Série de vídeos “MUTIRÃO DE AMOR” 

 

PÚBLICO: LIVRE 

DATAS: TODOS OS DIAS A PARTIR DE 19 DE ABRIL 

PLATAFORMA: Redes sociais da Fundação Casa de 

Cultura de João Monlevade (Youtube, Facebook, 

Instagram) 

SOBRE A ATIVIDADE: SÉRIE DE VIDEO-PERFORMANCES 

DE ARTISTAS MONLEVADENSES QUE PARTICIPARAM 

VOLUNTARIAMENTE. O PROJETO CONSISTE EM UMA 

CORRENTE EM QUE CADA ARTISTA GRAVA UM VIDEO 

CURTO DE SUA ARTE PARA DEDICAR ÀS PESSOAS. CADA 

ARTISTA FOI NECESSARIAMENTE CONVIDADO POR 

OUTRO E DEVE TAMBÉM INCLUIR MAIS UMA PESSOA, 

MAIS UM ELO. O INTUITO É ESPALHAR ARTE E AFETO, LEVANDO ALENTO PARA AS PESSOAS, ALÉM DE FAZER 

NOTAR QUE SIM: TEMOS MUITOS E INCRÍVEIS CANTORES, BAILARINOS, MUSICISTAS, ATORES E POETAS.  
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RESUMO – ATIVIDADES POR DIA 

 

 22/04 – QUINTA-FEIRA 

 

 

 17h - OFICINA DE DANÇA: "Dança para crianças 

desobedientes" – Público: infanto-juvenil. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 17h - PAPO ABERTO COM A CANTORA LÍRICA SYLVIA KLEIN – 

DIRETO DE BERLIM -  Público: LIVRE. 

LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 19h - TREINO FÍSICO na modalidade CrossFit - Com a treinadora 

Anyelly Britto – Público: Jovens e adultos. 

LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 23/04 -  SEXTA-FEIRA 
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 17h - OFICINA DE DANÇA: "Dança para crianças 

desobedientes" –AULA 2 - Público: infanto-juvenil. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 18h - OFICINA DE TEATRO: "Teatro e Literatura: contar histórias 

para crianças fazendo uso do professor-personagem" com 

Ricardo Carvalho de Figueiredo - Público: Professores da rede 

pública. 

 GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no 

Facebook: https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 

 24/04 - SÁBADO 

 

 10:30h - OFICINA DE DANÇA: "Dança para crianças 

desobedientes" -  AULA 3 - Público: infanto-juvenil. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 14h - OFICINA DE ARTES VISUAIS: "Como desenhar da forma 

errada - Entre o desenho e a colagem " - Público: infanto-juvenil 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 18h - PAPO POÉTICO " VERSOS DAS MINAS - UM PANORAMA 

SOBRE A POESIA FEMININA MINEIRA " COM KAIO CARMONA - 

Público: LIVRE. LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no 

Facebook: https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 19h - RECITAL DE PIANO - Música Brasileira com Elton Gomes - 

Público: LIVRE | LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no 

Facebook: https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 
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 25/04 – DOMINGO 

 

 

 18h - OFICINA DE AGROECOLOGIA: “Aprenda a fazer 

compostagem e produzir alimentos em casa” – Público: LIVRE. 

LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 

 

 

 19h - OFICINA DE FOTOGRAFIA: “Como tirar fotografias incríveis 

com o seu dispositivo móvel" – com - Público: acima de 14 anos 

Marley Mello. 

CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnp

g  

 

 

 20h - LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO: “MARUJOS DE 

MONLEVADE: 68 ANOS DE HISTÓRIA” – Público: LIVRE. 

CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg 

 

 

 

 26/04 – SEGUNDA-FEIRA 

 

 17h - OFICINA DE TEATRO: “A verdadeira história por trás de 

Among.us” - Público: infanto-juvenil. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 
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 18h - OFICINA DE DANÇA: “TERCEIRA DANÇA: 

CONSCIENTIZAÇÃO E MOVIMENTO” com Samuel Carvalho - 

Público: adultos e idosos. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 19h - TREINAMENTO FÍSICO COM RITA COUTO: "MANTENDO-SE 

EM FORMA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL" – Público: a 

partir dos 14 anos. 

LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 20 h - PALESTRA: “NOSSA HISTÓRIA ENTRE AS MONTANHAS” – 57 

anos de João Monlevade  - Público: LIVRE. 

CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

 

 

 27/04 – TERÇA-FEIRA 

 

 17h - OFICINA DE TEATRO: “A verdadeira história por trás de 

Among.us” – AULA 2 - Público: infanto-juvenil. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 18h - OFICINA DE DANÇA: “TERCEIRA DANÇA: 

CONSCIENTIZAÇÃO E MOVIMENTO” com Samuel Carvalho – 

AULA 2 - Público: adultos e idosos. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 19H - RODA DE CONVERSA “EM BUSCA DE EQUILÍBRIO : SAÚDE 

MENTAL EM TEMPOS DE COVID-19" - COM ROSÂNGELA RIBEIRO 

E ELIANA BICALHO FERREIRA DE ALMEIDA – Público: LIVRE.  

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade
https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade
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LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 20h – “MESA SÃ - COMER BEM É PREVENÇÃO"- BATE PAPO COM 

O NUTRICIONISTA ALAN CORRÊA – Público: LIVRE. 

LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 

 28/04 – QUARTA-FEIRA 

 

 17h - OFICINA DE TEATRO: Contando histórias com objetos  - 

Público: infanto-juvenil. 

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 

 18h - Vídeo-espetáculo “BRINQUEDORIAS” - Grupo SERELEPE 

(BH) – Público:  infanto-juvenil. 

CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg  

 

 19h - Conversa com o músico Juninho Ibituruna, diretamente 

de Lisboa : “O músico em movimento, uma carreira sem 

fronteiras” – Público alvo: artistas, produtores e outros 

trabalhadores da cultura. 

LIVE na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 

https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade 

 

 

 29/04 – QUINTA-FEIRA 
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 9h - 

Com o Professor no Curso de Graduação em Teatro da 
Escola de Belas Artes-UFMG Eugênio Tadeu – Público: LIVRE.

GoogleMeet – link na página da Fundação Casa de Cultura no Facebook: 
https://www.facebook.com/casadeculturamonlevade

 17 h - LANÇAMENTO DO VÍDEO “A Monlevade que sonhamos” – Público: 

LIVRE.– Plataforma: Redes sociais da Fundação Casa de Cultura de João 

Monlevade (Youtube, Facebook, Instagram) 

 

 

 18h - MOSTRA DE DANÇA: “ A VIDA VALE A PENA” - Público: 

LIVRE. 

 CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg 

 

 

 

 19h - Espetáculo: “Música para brincar” – Grupo “O quintal da 

Guegué”  -  Público: Infantil.  

CANAL DO YOUTUBE da Fundação Casa de Cultura : 

https://www.youtube.com/channel/UCuJAWzVKEr4sjzYVMFfBnpg ) 

 

 20h – Atividade surpresa na página do Facebook da Fundação 

Casa de Cultura. 

 

 

 

 TODOS OS DIAS A PARTIR DO DIA 19/04: 

 

 Publicação da série de vídeos “MUTIRÃO DE AMOR” – 

performances artísticas de várias linguagens - nas Redes sociais 

da Fundação Casa de Cultura de João Monlevade (Youtube, 

Facebook, Instagram) 
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