
NOVA LIMA, 2019



Período: 01 a 07 de Julho de 2019

O inverno é uma estação propícia para ficar em casa, lendo, vendo 
um bom filme, refletindo sobre questões existenciais, deixando a 
arte e a criatividade fluir. Por isso, a Escola Casa Aristides abre suas 
portas e convida você para uma experiência acolhedora, regada às 
artes visuais, artes plásticas, música, literatura e comidas típicas. 
Serão 7 dias de atividades que visam estimular todos os seus
sentidos. Venha participar dessa imersão cultural.

Inscrições: de 24 a 28 de junho, das 14h às 18h
Local: Casa Aristides
(Praça Coronel Aristides, s/n - Centro)

Incubadora de Teatro – Divulgação do festival com
intervenções pelas ruas da cidade

Atores: Aline Aparecida, Dante Ferreira Freitas, Camila Martins, Hully 
Monteiro, Islan Souto, Júnior Pacelli, Maria Eduarda Dias Borges, 
Priscila Loyola, Sebastian Ribeiro, Simone Souto, Sirlene Souto,
Vinícius Ribeiro
Direção: Simone Ferreira
Mestre de Cerimônia: André Moreno



PROGRAMAÇÃO

01/07/2019

Oficina de Fotografia • das 8h30 às 11h30

Trabalhar os conceitos de fotojornalismo e conceitos artísticos da 
fotografia, tais como: enquadramento, composição e momento 
fotográfico. Acima de 16 anos.

Facilitador: Celso Travassos
Materiais necessários: câmera fotográfica ou celular que capture 
imagens

Oficina de Mandalas com reaproveitamento de 
embalagem “longa vida”

1ª turma, das 9h às 12h
2ª turma, das 14h às 17h

Esta oficina propõe refletir sobre o consumo diário e as formas de 
reaproveitamento de resíduos para produção de objetos decorati-
vos e utilitários.

Facilitador: Joana Sanglard
Materiais necessários: 25 embalagens longa vida (higienizados) 
por aluno e tesouras

Oficina de Cerâmica – “O Barro em Flor” 
das 9h às 17h

Através da evidenciação da habilidade manual, confeccionar 
vários modelos de flores em argila explorando seus tons terrosos.

Facilitadora: Mônica de Souza
Materiais necessários: 2kg de argila branca e 2kg de argila
terracota
Observações: as ferramentas e utensílios serão emprestados pela 
professora

Após a secagem serão queimadas em forno cerâmico e entregues 



Oficina de Customização de Camisas
de Malhas • das 9h às 12h

Consiste em transformar camisas de malhas comuns,
ou que já estão em desuso, em peças modernas, diferentes e 
únicas,  utilizando técnicas fáceis e rápidas.

Facilitadora: Isabela Konstantin
Materiais necessários: tesoura, régua, 3 camisas de malha de 
algodão, tinta para tecido, copo para lavar, pincel, giz ou lápis para 
tecido, apliques que tiver e miçangas, agulha e linha

Oficina de Decorativos e Utilitários • das 15h às 17h

Confeccionar pequenos objetos de decoração e utilitários (como
cachepôs, vasos, caixas decoradas, cubos, etc.) a partir de papelões, 
tubos e caixas.

Facilitador: Airton Antonio Clemente
Materiais necessários: papelões diversos, tubos de papelão, cola 
branca (cascorez extra ou equivalente), pincel para passar cola,
tesoura, estilete, folhas desidratadas, retalhos de papéis coloridos, 
revistas, lapiseira ou lápis, régua, pano para limpeza

Oficina de Confecção de Flor em Feltro e em Tecido 
das 15h às 18h

Desenvolver habilidades como: riscar o molde, cortar tecido, 
alinhavar, colocar enchimento, usar cola quente e dar acabamento 
com estética.

Facilitadora: Izabel Francisco Ragonezi
Materiais necessários: retrós de linha branca, agulha de ponta fina, 
20 cm de feltro colorido, 20 cm de tecido estampado com flores 
miúdas ou bolinhas, tesoura para cortar tecido de bom corte e cola 
quente



02/07/2019

Oficina de Fotografia • das 8h30 às 11h30

Trabalhar os conceitos de fotojornalismo e conceitos artísticos da fotografia, 
tais como: enquadramento, composição e momento fotográfico.
Acima de 16 anos.

Facilitador: Celso Travassos
Materiais necessários: câmera fotográfica ou celular que capture imagens

Oficina de Compostagem Doméstica • 9h

Somos responsáveis pelos resíduos que geramos e podemos escolher
transformá-los em saúde, bem estar e vida. Venha com a gente conhecer
alternativas para transformar seu resíduo orgânico em adubo agroecológico. 
Como manejar o resíduo orgânico de maneira simples e prática e ainda a
importância da compostagem em uma sociedade saudável.

Realização: Massalas – Bem Composto

Oficina de Customização de Tênis • das 9h às 12h

Técnica de renovar aquele tênis que amamos, mas já não
conseguimos usar por algum motivo. Consiste na ideia de
renovar e não consumir, reutilizar e acreditar que podemos mudar e fazer com 
as próprias mãos.

Facilitadora: Isabela Konstantin
Materiais necessários: tênis, tesoura, fita crepe, tinta de tecido, pincel, esponja, 
copo para lavar pincel, renda guipiur do tom do tênis, cola pega mil
 
Dança Circular: apresentação e aula •  14h

Realização: Tecer a Vida – Centro de Convivência da Pessoa Idosa
de Nova Lima



Oficina de Decorativos e Utilitários 
das 15h às 18h

Confeccionar pequenos objetos de decoração e utilitários (como cachepôs, 
vasos, caixas decoradas, cubos, etc.) a partir de papelões, tubos e caixas.

Facilitador: Airton Antonio Clemente
Materiais necessários: papelões diversos, tubos de papelão, cola branca
(Cascorez extra ou equivalente), pincel para passar cola, tesoura, estilete, folhas
desidratadas, retalhos de papéis coloridos, revistas, lapiseira ou lápis, régua, 
pano para limpeza

Oficina de Confecção de Flor em Feltro e em Tecido 
das 15h às 18h

Desenvolver habilidades como: riscar o molde, cortar tecido, alinhavar, colocar 
enchimento, usar cola quente e dar acabamento com estética.

Facilitador:a Izabel Francisco Ragonezi
Materiais necessários: retrós de linha branca, agulha de ponta fina, 20 cm de 
feltro colorido, 20 cm de tecido estampado com flores miúdas ou bolinhas, 
tesoura para cortar tecido de bom corte e cola quente

Sarau Literário com poetas e declamadores de Nova 
Lima • 18h

Coral do Jambreiro - ensaio aberto • 20h



03/07/2019

Oficina de Fotografia • das 8h30 às 11h30

Trabalhar os conceitos de fotojornalismo e conceitos
artísticos da fotografia, tais como: enquadramento, composição e 
momento fotográfico. Acima de 16 anos.

Facilitador: Celso Travassos
Materiais necessários: câmera fotográfica ou celular que capture 
imagens

Oficina de Terrários e Kokedamas • das 9h às 13h
 
TERRÁRIOS são “Mini Planetas” dentro de um vidro. Funcionam 
como um hábitat autosuficiente, ou seja, uma vez regados e
tampados e colocados no lugar adequado com a muda de
tamanho proporcional podem durar 70 anos fechados, sem nunca 
mais serem regados novamente. KOKEDAMA é uma técnica
japonesa em colocar plantas sem vasos, sustentadas por uma
estrutura de terra e musgo, fácil de cuidar e com uma beleza muito 
grande. Na Oficina iremos aprender e confeccionar estes dois.
Os Terrários podem ser de variados tamanhos, desde dentro de 
uma lâmpada tampada com uma rolha, até um frasco grande de 
biscoito ou maior, a mesma coisa segue a kokedama; seu tamanho 
será de acordo com a muda.

Facilitador: Márcio Gonçalves Junior
Materiais necessários: um frasco de vidro com tampa à escolha da 
pessoa, meio metro de feltro, um saquinho de brita ou argila
expadida, um saquinho com areia, um saquinho de musgo
comprado em floricultura, um rolo de nylon, duas mudas de plantas 
- uma delas proporcional ao tamanho do vidro - um borrifador de 
água



Oficina de Estampa em Tecido com
a Técnica Tie DYE• das 9h às 12h

Vamos usar a moda a nosso favor? Um resgate ao passado
da moda para trazer dos anos 70 aos dias de hoje, uma nova
maneira de reformar e renovar as peças do armário e da casa e o
melhor: feito com nossas próprias mãos!

Facilitador:a Isabela Konstantin
Materiais: camisa ou americano cru, barbante e tintol
Observações: para quem quer fazer uma blusa, trazer uma camisa de 
algodão branca lisa, para quem deseja fazer uma almofada, trazer 1m de 
americano cru

Oficina de Decorativos e Utilitários • das 14h às 17h

Confeccionar pequenos objetos de decoração e utilitários (como cachepôs, 
vasos, caixas decoradas, cubos, etc.) a partir de papelões, tubos e caixas.

Facilitador: Airton Antonio Clemente
Materiais necessários: papelões diversos, tubos de papelão, cola branca 
(Cascorez extra ou equivalente), pincel para passar cola, tesoura, estilete, 
folhas desidratadas, retalhos de papéis coloridos, revistas, lapiseira ou lápis, 
régua, pano para limpeza

Oficina de Confecção de Flor em Feltro e em Tecido
das 14h às 17 h

Desenvolver habilidades como: riscar o molde, cortar tecido, alinhavar, 
colocar enchimento, usar cola quente e dar acabamento com estética.

Facilitadora: Izabel Francisco Ragonezi
Materiais necessários: retrós de linha branca, agulha de ponta fina, 20 cm de 
feltro colorido, 20 cm de tecido estampado com flores miúdas ou bolinhas, 
tesoura para cortar tecido de bom corte e cola quente



Esquete: GENTILEZA URBANA,
a arte de conviver • 20h
Apresentação: Grupo Cênico 1,2,3...

A esquete gentileza urbana, interpretada por
2 CLOWNs, mostra de uma forma descontraída e com uma
linguagem simples que atende o público de todas as idades, cenas
que vivemos diariamente em diversos ambientes, mostrando que as 
pessoas estão esquecendo de praticar gestos de gentileza como: ser 
solidário, ter compaixão, respeito ao próximo etc, mostrando que ser gentil é 
extremamente benéfico quando se entende que gentileza abre portas, 
muda o rumo dos conflitos, facilita negociações, transforma humores,
melhora as relações, enfim, proporciona inúmeras vantagens tanto na vida 
de quem é gentil, quanto na vida de quem se permite receber gentilezas, 
afinal de contas gentileza gera gentileza!

04/07/2019

Oficina de Fotografia • das 8h30 às 11h30

Trabalhar os conceitos de fotojornalismo e conceitos artísticos da fotografia, 
tais como: enquadramento, composição e momento fotográfico. 
Acima de 16 anos.

Facilitador: Celso Travassos
Materiais necessários: câmera fotográfica ou celular que capture imagens

Arteinclusão – Oficina de Percussão Carnavalesca • 9h

Percussão de carnaval direcionada às pessoas com deficiência

Facilitador: Junio Shock

Oficina de Reaproveitamento de Latas de Leite 
das 9h às 12h

Uma aula onde podemos criar objetos de decoração para a casa, como 
cachepot e porta toalhas, usando latas de leites.

Facilitadora: Isabela Kontantin
Materiais necessários: tesoura, lata de leite, barbante grosso ou corda fina, 
tecido, cola branca    



Oficina de Fanzine • das 9h às 12h

Na oficina, os alunos aprenderão a arte das Fanzines: 
publicações artesanais, independentes, democráticas
e totalmente livres, onde qualquer um pode se expressar 
e compartilhar o que deseja. Tudo feito de forma acessível
e simples!

Facilitador: Gabriel Chel
Materiais necessários: 30 folhas de ofício tamanho A4, lápis, caneta preta; 
(opcionais): lápis de cor, canetinhas, tesoura, cola, revistas e jornais para cortar 

Workshop sobre Arteinclusão • 13h

Serão abordadas neste Workshop teoria e prática ligadas ao ensino de arte 
às pessoas com deficiência. Direcionado aos profissionais de arte educação 
e professores da rede de ensino.

Facilitador: Junio Shock

“Relaxamento, respiração, simplicidade” •  14h

Facilitadores: Cláudia Datto – Life Coaching e Monoterapeuta
Eugênio Pacelli Liboni – Professor de Ioga

Aula Aberta: Parceria Museu da Moda de
Belo Horizonte (MUMO) e Escola Casa Aristides • 16h

Tema: Roupas Subversivas &  Feminismo.
Professora convidada: Valéria Said Tótaro

A professora, jornalista e pesquisadora de moda e política, Valéria Said, vai 
relacionar roupas que subverteram o binarismo de gênero na moda do 
século XVIII ao XX com o Feminismo. O objetivo é refletir como o 
dimorfismo sexual no vestuário – historicamente ligado ao controle social 
dos corpos femininos - endossou a ideologia que justificava (e ainda 
justifica) a constituição de papéis sociais subalternos para as mulheres, 
tendo por referencial teórico os filósofos e intelectuais Roland Barthes, Gilles 
Lipovetsky, Gilberto Freyre e Simone de Beauvoir. A pesquisadora e 
articulista também é ativista e coorganizadora do Movimento Internacional 
Fashion Revolution Brasil/Belo Horizonte e do Movimento Feminista 
Mineiro Quem Ama Não Mata, que promove atividades político-culturais 
contra toda forma de violência à mulher.



Mini biografia: Jornalista (PUC-MG), Mestre em
Estudos Culturais Contemporâneos (FUMEC),
Pós-graduada em Gestão Cultural (UNA). Professora de
Ética e pesquisadora em Moda e Política.

Lançamento do Livro: “Curtos e Surtos” • 19h
Escritora: Mari Tibo

CuRtOsEsUrToS narra a trajetória de Mari Tibo que aos 30 anos se depara 
com o diagnóstico do Transtorno Bipolar. Nesse caminho são vivenciadas as 
crises de depressão e mania, a busca por informações, a ressignificação 
familiar, a descoberta de tratamentos e tratamentos, os efeitos da 
medicação, a eletroconvulsoterapia, a internação e a percepção do eu em 
meio às novas possibilidades que lhes são apresentadas. Entre remédios, 
psicólogos e psiquiatras, o livro relata sua experiência com o hospital 
psiquiátrico e a ECT, antigo eletrochoque. Contém Diário de Choque, onde é 
relatado com detalhes as primeiras sessões. Numa narrativa simples, direta 
e poética, vê-se também a complexidade e a luta pela saúde mental. Leve, 
intenso, emocionante e sensível, CuRtOsEsUrToS aborda a busca pelo 
sentido da vida, da comunidade, da família e dos amigos. Compartilhar essa 
experiência com temas tão atuais atingirá o leitor ajudando-o a entender o 
Transtorno Bipolar e como a saúde mental é
possível mesmo se tendo um diagnóstico. Além de o paciente ter acesso a 
um relato real de como lidar com o transtorno, CuRtOsEsUrToS alcançará 
também as famílias e amigos envolvidos, assim como a comunidade 
médica psiquiátrica.

Banda: Erva de Gato – Projeto Acústico • 20h

05/07/2019

Arteterapia • 10h

A arteterapia é um processo terapêutico, não verbal, que utiliza as diversas 
manifestações da arte, como pintura, desenho, colagens, modelagens como 
meios para recuperar ou melhorar a saúde mental o bem estar emocional e 
social da pessoa.

Facilitadora: Simone Aguiar – Especialista em Arteterapia



Palestra e Degustação - PANCs
(Plantas Alimentícias Não Convencionais) • 14h

São aquelas presentes em determinadas localidades ou
regiões  e exercem uma grande influência na alimentação de 
populações tradicionais. Compõem pratos típicos regionais, importantes na 
expressão cultural dessas populações. De modo geral, são hortaliças que 
em algum momento foram largamente consumidas pela população, e, por 
mudanças no comportamento alimentar, passaram a ter expressões 
econômica e social reduzidas, perdendo espaço e mercado para outras 
hortaliças. Diante disso, o resgate e a valorização dessas hortaliças na 
alimentação representam ganhos importantes do ponto de vista cultural, 
econômico, social e nutricional.

Realização: EMATER e CEA

Exibição de Curtas - Incubadora de Mídias da Escola 
Casa Aristides • 17h

Além do Ouro – As histórias não contatadas: este projeto pretende explorar 
a identidade religiosa e cultural de nosso povo percorrendo os caminhos 
poéticos que o ouro não conheceu. Trazendo de forma cinematográfica e 
contemporânea relatos e histórias de pessoas que contribuíram para a 
formação sociocultural de nossa cidade e que são hoje um núcleo de
resistência. Série de filmes curtos (10 a 15min.)

1. As Benzedeiras
2. Timbuktu

Integrantes: Daniel Capellini, Elberte Polite, Ester Priscila Silva Soares, Gabriel 
Chel, Giovanni Souza Reis, Hilto Dutra, Hully Monteiro, Maria Eduarda 
Borges, Roberto Júnio, Rogério Freitas, Valéria Gomes Reis e Vinícius Ribeiro,
César Divino, Robert Moura, Gabriel Afonso,.

Exibição do filme
"My  Name Is Now, Elza Soares"• 18h

Long-metragem sobre a cantora Elza Soares com direção de Elisabete 
Martins. Teve 11 indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2019.

Bate-papo com a cineasta Elisabete Martins do filme 
“My name is Now, Elza Soares • 19h

Jornalista, idealizadora do Circulabit, diretora do filme My Name Is Now: 
Elza Soares e do documentário Feira Hippie. Neste encontro falará de suas 
experiências como cineasta e do fomento e incentivo aos produtores 
independentes.



Lançamento oficial do Projeto Perfil 
Cultural de Nova Lima: Censo Cultural • 20h

Abertura da Exposição do artista
Roberto Vascon,“Nas Asas de um Sonho”
20h30

Local: Galeria de Arte da Escola Casa Aristides

Visitação: de 5 a 30/7 , de segunda a quinta, das 9h às 21h e sexta-feira, das 
9h às 17h

Exposição de Painéis de Grafite • 20h30

Realização: Arte das Ruas

Mostra da Associação Artes da Terra • 20h30

Apresentação do Saxofonista Wagner Lopes • 21h

Serenata da Lua Nova pelas ruas do centro
da cidade • 23h

Participação dos músicos: Celso Guedes, Jader Souza, Márcio Pimenta, 
Momô Alves, Paulo Sena, Romero Bicalho e Ruyter Fernandes

06/07/2019 

Prática de Yoga com suaves toques da Energia
Indígena, consciência individual e coletiva • 10h
Facilitadora: Angélica Diniz Serretti
Realização: Sattva Núcleo de Yoga

Palestra Sistêmica com o tema “Inovação: quando a 
Vanguarda e o contemporâneo se integram • 10h30

Mediador: Marcos Flores - Facilitador e Mediador Sistêmico para diálogos



Feira de Trocas – Artes/ Artesanato e
Serviços • das 14h às 18h

Local: Escola Casa Aristides
(Regulamento de participação no site: novalima.mg.gov.br)

Desfile de Moda – Apresentação de Conceito da 
Incubadora de Moda da Escola Casa Aristides • 19h

Local: Praça Coronel Aristides
Tema do desfile: Moda e Sustentabilidade
Produção: Jeane Santos

Apresentação da Campanha de Agasalho: Aquecidos 
com Estilo • 20h

“Esvazie os cabides, abra o coração e customize Amor!”
Campanha do agasalho com estilo para serem doados às pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

Intervenções culturais com o ator André Moreno 

Nova Lima in ROCK “All You Need Is Love” 
das 21h às 2h

Apresentação das bandas: Tarjados, OTN e Odete Roitman
Haverá barraquinhas de bebidas e comidas

07/07/2019

Oficina de Bolos e Biscoitos Caseiros •  8h

Facilitadora: Elimara Ribeiro

Hatha Yoga • 9h

Realização: Namastê – Estúdio de Yoga e Reiki

Café com Conteúdo • 10h

Café da manhã coletivo com compartilhamento de pratos elaborados e 
receitas, poesias e contos de escritores.



Atelier Livre de Artes • das 10h às 13h
  
Espaço para artistas que quiserem manifestar suas artes
Local: Praça Coronel Aristides

Oficinas livres •  10h

Oficina de Papel: Mosaico e Colagem

Facilitador: Serguei
Materiais necessários: cola branca, tesoura sem ponta, revistas e papéis 
usados

Oficina Cestaria em Jornal e Materiais 
Reaproveitáveis

Facilitador: Antônio Mota
Materiais necessários: jornais, fita crepe, cola quente

Oficina de Brinquedos com Recicláveis

Facilitadoras: Cleusa Marçal, Leila Marçal, Margarete Marçal
Materiais necessários: PET, papel de seda, cola branca, barbante, jornal, fita 
adesiva, elástico, tesoura sem ponta, rolo de nylon de varal, elástico fininho

Oficina de Macramê
 
Facilitador: Ju Artes
Materiais necessários: linha encerada e prancheta

Apresentação da Orquestra e Coro da Escola de 
Música Zé Fuzil • 11h
Regência: Leonardo Cunha

SOPRANO: Simone Aparecida / Denise Gonçalves / Adriana Ferreira  / 
Giovanna Salgado / Cecília Lauterjung / Tamires Guimarães / Ana Cláudia 
de Souza / Edvânia Paula / Élida Cristina / Lourdes Drumond /
Marden Cecília / Isabel Miguel / Rosi Maciel / Eni Neves
CONTRALTO: Elenice Inocência / Daiana Diegues / Marislei Abalen / 
Tainara Cleice Alvarenga / Denise Morais / Kênia Pires / Beatriz Sabino
TENOR: Alexandre Gonçalves / Claudio de Oliveira / Wendersom Pires / 
Weslen Nonato / Alexsandro Almeida / André Luiz Sabino
BAIXO: Cláudio Ferreira / Leandro Lima / Leno Lopes



Apresentação: Projeto Dançando
em Comunidade •14h 
Coordenação: Clarissa Flores

Apresentação: Escola de Bailados de Nova Lima • 15h

Coreografia: ANDRÓIDE - Solo Contemporâneo
Solista: Juan Henrique
Coreografia: BLACKOUT - Danças Urbanas
Participantes: Alice Dias, Amanda Lopes, Ana Júlia Carneiro, Bruna 
Fernanda, Débora Melo, Emanuelle Rocha, Ester Vitoria Custoso, Gabriela 
Siqueira, Giulia Dorneles, Graça de Deus, Isla
Aparecida, Júlia Maria Oliveira, Lais Torres, Lauriel Silvas, Lavinia Lage, Maria 
Eduarda Jacinto, Maria Luiza Soares, Pedro Neto
Coreografia: FLAMA BARROCA – Clássico Conjunto de Vanguarda
Paticipantes: Alice Diório, Ana Beatriz Diniz, Beatriz Bonformágio, Etielle 
Panes, Gabriela Afonso, Izaque Andrade, Juan Henrique, Kelly Cristina, 
Larissa Eduarda, Maria Eduarda Jacinto, Maria Luiza Soares

Show: Trio Petronilho – Forró Pé de Serra das Minas 
Gerais • das 16h às 18h

Aulão de Forró: Coletivo Forró Jera




