1
Programa Cultura do SESC/ AM
Cursos - 2021

Sistemáticas - Cursos 2021
Quantidade turmas:













Banda Marcial Sesc (2)
Musicalização através da Flauta Doce (2)
Violão Popular (2)
Canto Coral: Na Comunidade (2)
Canto Coral com TSG (1)
Desenho (2)
Produção Cultural (1)
Danças Urbanas (2)
Danças Comtemporâneas (1)
Balé (7)
Dança de Salão (2)
Teatro (3)
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DESCRIÇÃO - 1º Modulo (Março, Abril e Maio)
BANDA MARCIAL
Metodologia: As Aulas serão divididas em teoria musical e prática instrumental (trompete, trombone, flugelhorn, trompa, tuba e sousafone) de
acordo com os níveis de ensino, utilizando livros e métodos apropriados para cada instrumento. Serão realizados estudos individuais em grupo
e por naipes, com a utilização de pedagogias de ensino, no formato online.
Faixa Etária: 10 a 50 anos.
Descrição das Turmas:
I - Iniciação a práticas instrumentais (Sopros da família de Metais)
Segundas, Quartas, e sábado das 15h às 17h
II - Iniciação a práticas instrumentais (Percussão Marcial/ Sinfônica)
Terças, Quintas e Sábado das 15h às 17h.
Vagas:



PCG - TOTAL: 24
PAGO - TOTAL: 16
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MUSICALIZAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DA FLAUTA DOCE
O ensino das praticas musicais podem acontecer nos anos inicias da vida de um ser humano, e a pratica da flauta doce é um dos meios mais
facéis de desenvolver nos participantes o interesse pela musica. A musicalização vem com o objetivo de dar a continuidade na formação para
atuação no campo da musica e em outros projetos de vida, além de oferecer a boa concentração, coordenação motora, sensibilidade e
interação entre pais, professores e alunos, aprimorando a boa relação social. Os encontros serão realizados, uma vez na semana,. O curso será
direcionado alunos da educação infantil, de faixa etária entre 07 a 15 anos, com uma 2h de aula por dia, no formato online.
Os encontros serão realizados, uma vez na semana, sendo uma turma para iniciantes e outra turma para alunos de nível intermediário. sendo
uma turma para iniciantes na Terça das 14h as 16h, e outra turma para alunos de nivel intermediários na Quinta das 14h as 16h.
O curso será direcionado alunos de faixa etária entre 07 a 15 anos, com ensino de teoria e prática da flauta doce online, com 2H de aula por
dia. O aluno deverá ter: flauta Doce própria (exceto PCG), pasta de arquivo para guardar as partituras disponibilizadas pelo professor, caderno
pautado e lápis.
Descrição das Turmas:
I. FLAUTA DOCE Iniciante – TERÇ das 14h as 16h.
II. FLAUTA DOCE Intermediário - QUI - 15h as 17h.
Vagas:



PCG - TOTAL: 6 (por turma)
PAGO - TOTAL: 10 (por turma)
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CANTO CORAL COM TSG – BALNEÁRIO
A música também tem a capacidade de transcender o tempo, permanecer entre as diferentes culturas e gerações, dando sentido às épocas;
acompanha o desenvolvimento de nossas vidas, seja em momentos positivos ou negativos, e consequentemente no processo de
envelhecimento, possibilitando a expressão de pensamentos, sentimentos, e reflete o que se conserva na memória, conseguindo resgatar
reminiscências, reestruturando a história coletiva e individual (Souza, 2006; Tourinho, 2004; Izquierdo, 2002). A prática do canto coral com TSG
tem como principal foco o de proporcionar a vivência e prazer musical aos integrantes da faixa etária acima de 50 anos.
As aulas ocorrerão em parceria com o Trabalho Social com Grupos de Idosos a partir de 50 anos, publico alvo deste projeto, e através de dois
encontros semanais (terça e quinta das 16h às 18h) sendo duas horas/aula com duração de 1h30 + 30 min. de aquecimento. Para a clientela
participante será focado o aspecto da música vocal, através de técnicas básicas de respiração, articulação, higiene e emissão vocal além de
contribuir com a sociabilizarão entre os integrantes e no desenvolvimento do raciocínio e memorização.
Descrição das Turmas:
I. Canto Coral com TSG – TER E QUI - 16h as 18h.
Vagas:


PCG - TOTAL: 30
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CURSO LIVRE DE VIOLÃO POPULAR – BALNEÁRIO (Iniciante) / CENTRO (Intermediário)
O Curso de violão popular é o curso que busca oferecer a iniciação musical partindo de um repertório popular e de fácil acesso ao cliente, por
ser um curso que vem de encontro com o desejo de muitos jovens, de aprender a tocar um instrumento popular, que mais se socializa ao
cotidiano das pessoas.
Será desenvolvido o estudo de técnicas do violão popular como: formação de acordes, intervalos, escalas técnicas práticas e teóricas, estudo da
organologia do instrumento e repertório popular.
Faixa etária: A partir de 10 anos
Os alunos obrigatoriamente terão que ter seu próprio instrumento.
Descrição das Turmas:
I. Violão popular Iniciante – QUA - 16h as 18h.
II. Violão Popular Intermediário – SEX - 17h as 19h

Vagas:


PAGO - TOTAL: 10 (por turma)
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CANTO CORAL SESC NA COMUNIDADE – C.A.
O curso de Canto Coral na Comunidade possibilitará a vivência musical através do canto coral, incentivando os jovens da rede publica de ensino
e Jovens e adultos em geral matriculados ao estudo musical, retirando-os das ruas e contribuindo com sua formação educacional através da
música. As aulas serão realizadas no formato virtual com conteúdo progressivo O professor conduzirá as atividades musicais de “Canto Coral
SESC na Comunidade” através de avaliação individual vocal (timbre vocal) e musical (percepção rítmica e melódica) que será realizada pelo
professor, para as divisões vocais.
Faixa Etária: De 10 a 50 anos
Será desenvolvido o estudo de técnicas do Canto popular com: Vocalizes e Técnicas de dicção, noções de canto coral, técnica vocal e de
respiração, além de leitura de repertório popular.
Descrição das Turmas:
I. Canto Coral – SEG - 16h as 18h.
II. Canto Coral –QUA - 17h as 19h.

Vagas:


PCG - TOTAL: 15 (por turma)
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DANÇA DE SALÃO – BALNEÁRIO
A Dança de Salão trabalha com estímulos cognitivos, físicos e motores, como a coordenação, o equilíbrio, a musicalidade, a lateralidade, a
postura, a disciplina e integração social em diversos aspectos da vida do ser humano agregando ótimo e beneficos resultados a seus
participantes a partir dos 18 anos. As aulas serão online.
Descrição das Turmas:
Turmas:
I - Dança de Salão Iniciante - Terças das 17h as 19h
II - Dança de Salão Intermediário – Quintas das 17h as 19h
Vagas:


PAGO TOTAL: 15 (por turma)
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BALÉ/ DANÇAS COMTEMPORÂNEAS / URBANAS – BALNEÁRIO
A dança é uma modalidade das Artes Cênicas que busca a perfeição através da leveza ou força dos gestos, do virtuosismo dos passos, da
combinação harmoniosa ou dinâmica dos movimentos juntamente com outros elementos das artes ou não. Atualmente a dança vem se
ressignificando com elementos em movimento da sociedade, ante a perspectiva da inserção da contemporaneidade, mistura de ritmos, estilos
e a busca pelas variações da dança.
Desta forma, Os Cursos de Dança do Sesc incluem Balé Clássico e de estilos variados, abrindo espaço para experimentações diversas, como
danças urbanas, Jazz, do ventre, contemporâneas, etc.
Os Cursos de Dança estão divididos em:


BALÉ:






Infantil/03 Turmas: De 06 a 11 anos
Jovem/ 03 Turmas: De 12 a 17 anos
Adulto/ 01 Turma: A partir de 18 anos

Descrição das Turmas:
I - Balé Infantil – Qua das 14h as 15h
II - Balé Infantil – Sab das 14h as 15h
III - Balé Infantil – Sab das 16h as 17h
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I - Balé Jovem – Qui das 14h as 15h
II - Balé Jovem – Sex das 14h as 15h
III - Balé Jovem– Sab das 16h as 18h
I - Balé Adulto – Sab das 17h as 19h
Vagas:


PAGO - TOTAL: 15 (por turma)



DANÇAS DIVERSAS:
o DANÇAS CONTEMPORÂNEAS




Adulto 01 Turma: A partir de 18 anos

Descrição das Turmas:
I – Danças contemporâneas – Sex das 17h as 19h

Vagas:


PAGO - TOTAL: 10 (por turma)
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o

DANÇAS URBANAS

Adulto 02 Turma: A partir de 18 anos
Descrição das Turmas:




I – Danças Urbanas – Qua das 15h as 17h
II - Danças Urbanas – Sex das 17h as 19h
Vagas:


PAGO - TOTAL: 10 (por turma)
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TEATRO – BALNEÁRIO
O curso de Iniciação ao Teatro é ideal para pessoas que querem melhorar a comunicação ou dar os primeiros passos na carreira teatral. Ele é
perfeito para estudantes e profissionais que buscam uma melhor compreensão tanto de si quanto do mundo ao seu redor e melhores formas
de se relacionar, utilizando para tal um leque de ferramentas do universo teatral. Contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio emocional,
do pensamento crítico, do corpo e da mente através de jogos teatrais e técnicas, tendo como resultado apresentações com temas educativos e
com textos literários que colaborem com o desenvolvimento artístico dos participantes.
Os Cursos de Teatro estão divididos 3 Turmas:
TEATRO PARA INICIANTES: A partir de 14 anos
TEATRO PARA CRIANÇAS: De 06 à 14 anos
TECOAM: Curso de Teatro voltado especialmente ao público comerciário.


Descrição das Turmas:
I – Teatro para Crianças – Qua das 15h as 17h
II – Iniciação Teatral – Sex das 17h as 19h
II – Teatro para Comerciário – Sex das 18h as 20h

Vagas:


PAGO - TOTAL: 15 (por turma)
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PRODUÇÃO CULTURAL – C.A.
Na Cultura, pesquisadores e responsáveis por uma vasta produção teórica não tem medido esforços para demonstrar, a importância da cultura
para compreensão da sociedade humana e de seus movimentos. O curso objetiva capacitar planejadores e gestores culturais capazes de
articular as dimensões simbólica, econômica e política da cultura, na perspectiva da promoção dos direitos culturais, do desenvolvimento
humano, da consolidação de políticas públicas, programas e projetos. Serão abertas turmas os módulos, com direcionamento para a área de
Cultura. Nestes módulos, o acesso será on-line em plataforma disponibilizada pelo Regional, com as funcionalidades para o Instrutor e Aluno
interagirem durante a realização do Curso.
Para alunos a partir de 17 anos
1- Modulo - Gestão Cultural – Conceito e Mercado de trabalho / Modelos e Práticas de Produção Cultura - Em março - 20h
15 a 20 de março
2- Modulo – Responsabilidade Social e sustentabilidade Cultural: publica privada e comunitária - Em março - 20h
22 a 27 de março


Descrição das Turmas:
I – Produção Cultural 1 – Seg a Sab das 16h às 19:30h
II – Produção Cultural 2 – Seg a Sab das 16h às 19:30h

Vagas:


PAGO - TOTAL: 33 (por turma)
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DESENHO INFANTIL / JOVEM E ADULTO – C.A.
Os Cursos de artes são uma oportunidade única do aluno se aproximar das áreas artísticas de seu interesse e desenvolver habilidades.
Conhecimentos teóricos e práticos fundamentais são ampliados e capacitam os alunos, para que sendo auxiliados no processo, possam produzir
portfólios de trabalhos pessoais ou mesmo para uma aplicação prática, no dia a dia pessoal, no lazer, hobbies, entre outros.
A finalidade deste curso é ensinar ao aluno conceitos e técnicas das artes visuais visando desenvolver suas capacidades criativas nos mais
diversos temas apresentados e propostos. Desta forma, agregando valor ao desenvolvimento pessoal do público Sesc.
Cursos de Artes Visuais está dividido em:
CURSO DE DESENHO:
Infantil: De 06 a 14 anos
Jovem/Adulto: A partir de 14 anos


Descrição das Turmas:
I – Desenho Infantil – Sab das 11h as 13h
II – Desenho Jovem e adulto – Sab das 08:30 as 10:30

Vagas:


PAGO - TOTAL: 15 (por turma)
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Sobre os Cursos
Ao longo do ano, os Módulos de cada linguagem serão aplicados com cerca de 11 semanas de duração cada. Exceto o curso de produção
cultura que cada módulo será realizado com duração mínima de 20 horas (1 semana).
Os módulos que contemplam o primeiro semestre de 2021, serão todos 100% virtuais com aulas online pela plataforma Teams.
VALORES PADRÕES DOS CURSOS DO PROGRAMA CULTURA 2021
LINGUAGEM

CURSO

ARTES CÊNICAS
ARTES VISUAIS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
ARTES CÊNICAS
MÚSICA

PRODUÇÃO CULTURAL
DESENHO
TEATRO
BALÉ
DANÇA DE SALÃO
VIOLÃO

MÚSICA

FLAUTA DOCE

MÚSICA
MÚSICA

CORAL TSG (3ª IDADE)
CORAL NA
COMUNIDADE

MÚSICA

BANDA MARCIAL

COMERCIÁRIOS/SERVIDORES
E DEPENDENTES
R$30,00
R$30,00
R$30,00
R$30,00
R$35,00
R$30,00
R$30,00

CONVENIADO E USUÁRIOS E
DEPENDENTES
DEPENDENTES
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 45,00
PCG
R$ 40,00
R$ 45,00
PCG
PCG
PCG

R$30,00

R$ 40,00

R$ 45,00

