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Associação Beneficente Novo Horizonte
E-mail: as.rosana.ss@hotmail.com
Representante: Rosana Alves Lemes (Presidente)
E-mail: as.rosana.ss@hotmail.com

Áera de enquadramento
[ Dança ]
Desenvolveremos:
Arte popular;
Artes Cênicas(Teatro, Circo e outros)

Apresentação
• A Associação Beneficente Novo Horizonte, realizará o projeto, na comunidade com crianças,
adolescentes e jovens, no bairro Residencial Novo Horizonte, na cidade de Mogi das Cruzes, sua
finalidade será de inserir a arte e a cultura em uma população que é menos favorecida e sem o
acesso a arte, identificando essa defasagem e compreendendo a importância dos valores culturais
em sua formação intelectual, decidiu realizar o Projeto Aculturando Jovens, com o objetivo
principal de trazer a cultura até eles, de forma gratuita e participativa.
• O PROJETO ACULTURANDO JOVENS está localizado na cidade de Mogi das Cruzes, no bairro
Residencial Novo Horizonte, com 2.277 habitantes, o projeto irá abranger mais cinco bairros de
divisas; Jardim Margarida, Recanto Mônica, Vila Augusta, Piatã e Pedra Branca, totalizando 10
mil habitantes.
• O projeto é representado, com três modalidades culturais: Teatro, Dança de Hip Hop, e
Capoeira. Contaremos com 3 professores capacitados e comprometidos em ministrar as aulas,
inserindo a arte na comunidade de referencia.
• As aulas serão ministradas, em 3 dias por semana, com a integração de todos os cursos
ofertados.
• Metodologia: aulas gratuitas a 25 alunos em cada curso, totalizando 125 alunos.
• Carga horária: cada professor ministrará 8 horas semanais, 32 aulas mensal, 192 aulas no
semestre.
• Totalizando 576 aulas no primeiro semestre, intensificaremos no segundo semestre com os
preparativos finais. Será, 13 espetáculos oficiais, em 7 Escolas, com 2 apresentações em cada
escola e três em uma escola por haver três turnos. Total geral de aulas ministradas no primeiro
e segundo semestre de 1152 horas.
• As matrículas das oficinas de arte e cultura seguiram os seguintes critérios; para os que
estudam em escola regular no período da manhã, serão ofertado oficinas no período da tarde e
para os que estudam no ensino regular a tarde, será ofertado às oficinas no período da manhã, em
relação aos que estudam á noite, estaremos direcionando conforme as vagas disponíveis.
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• Realizaremos a partir de maio um chamamento juvenil nas escolas envolvidas para conclusão das
matriculas.
• As aulas acontecerão em um espaço que será alugado, localizado a Rua Maurício José Oliveira,
756 no Bairro Residencial Novo Horizonte.
• As apresentações oficiais se darão no segundo semestre do projeto, nas seguintes Escolas:
Escola Municipal Hélio dos Santos Neves - ( Res. Novo Horizonte), Escola Estadual Euclides de
Jesus Zerbini - (Jd. Margarida), Escola Estância Paraiso, Escola Estadual Marco Martins –
(Recanto Mônica), Escola Municipal Sônia Brasil – ( Jd Margarida), Creche Raio de Luz I, Creche
Raio de Luz II. Totalizando 13 apresentações, em dois períodos manhã e tarde, com exceção da
Escola Estadual Euclides de Jesus Zerbini, que haverá 3 apresentações, por haver três períodos
de aulas: manhã, tarde e noite.
• A comunidade Residencial Novo Horizonte, não possui acesso aos aparelhos públicos da
sociedade, como integradora e promotora das relações sociais artísticas. Objetivamos promover a
inserção de novos talentos e o despertar contínuo da arte, inserida em tantas artes, marcando
épocas, locais e culturas no Município de Mogi das Cruzes, principalmente nas escolas, onde
possui o maior numero de crianças e jovens.
• Os Espetáculos seguirão da seguinte forma: Realizaremos a integração entre as oficinas de
teatro, dança de hip hop e capoeira, trataremos de assuntos relevantes do seu cotidiano que
muitas vezes passam despercebidos, formando uma PEÇA TEATRAL DANÇANTE E MUSICAL, abriremos o
evento com a apresentação da capoeira, difundindo nossa cultura nacional.
• Há interesse no Teatro Vasques, e nas datas previstas em comemorações festivas do calendário
da Prefeitura, na área da Cultura de Mogi das Cruzes, a serem articulados posteriormente de
acordo com arrecadação do incentivo.
Composição da Equipe Técnica do Projeto.
Presidente da Associação Beneficente Novo Horizonte. Rosana Alves Lemes.
Gestora do Projeto- Rosana Rodrigues da Silva
Coordenadora Cultural e de projeto - Jenifer Santos da Silva Zeferino.
Produtor Cultural – Israel Pereira Lopes.
Monitor- Áureo Leandro Dias Cardoso.
Professores: Teatro: Andréia Marino dos Reis de Jesus.
Hip Hop: Israel Pereira Lopes
Capoeirista: Á CONTRATAR
Cozinheira: Á CONTRATAR
Ajudante Geral: Á CONTRATAR
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