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Projeto circo
O Circo Arte-Educação e Cidadania é um programa de ação sócio cultural educativo 

que consiste no uso das artes do circo como pedagogia complementar junto aos jovens 

com poucas oportunidades culturais e sociais em Ouro Preto, Minas Gerais. Realizado 

pela ONG OCA – Organização Cultural Ambiental – o programa vem atuando desde 

2009, contribuindo para o empoderamento da juventude local no exercício ativo de 

sua cidadania. Projeto de extensão da UFOP – Artes Cênicas/pesquisa em Educação 

Integral.

Objetivo
Contribuir, através da arte/educação, para a formação integral de crianças e 

adolescentes de escolas publicas, auxiliando na descoberta e no desenvolvimento de 

suas potencialidades.

Visão
Ser referência cultural e de transformação social positiva através da excelência do 

ensino de arte educação e da democratização da cultura.
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Equipe

 01 coordenador executivo

 01 coordenador pedagógico/UFOP 

 05 Professores/Arte-educadores

 03 monitores técnicos de circo

 03 monitores da UFOP – Artes Cênicas e Educação Física

 01 Assistente Social

 01 Agente administrativo

 01 Serviços gerais  

Destaque para a contratação de Assistente Social que realiza os acompanhamentos 
das Famílias e das escolas, bem como  encaminha e acompanha quando necessário, 
os casos à rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Reuniões Pedagógicas
 Reuniões quinzenais  de  equipe, onde são avaliados de forma processual o 

desenvolvimento dos alunos e a metodologia de ensino dos projetos de trabalho.

 Planejamento das ações pedagógicas do processo ensino aprendizagem.

Acompanhamento familiar 

Acompanhamento das escolas

 Acompanhamento mensal das famílias dos alunos do projeto e quando necessário 
realiza encaminhamento a rede de atendimento CRAS, CREAS, SUAS,  SUS , 
Habitação, Educação dentre outros.

 Famílias de crianças em situação de vulnerabilidade são acompanhadas com 
maior freqüência.

 Conscientização das famílias sobre valores na formação dos jovens e valorização 
da educação escolar.  

 Acompanhamento junto as escolas do desenvolvimento e comportamento dos 
alunos do projeto Circo.

 Compartilhamento do desenvolvimento dos alunos nos diferentes ambientes de 
ensino aprendizagem – Escola Formal e Projeto Circo
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Mostra artística dos alunos 

ABRACARTABRA - Fev/2014

Anualmente é criado um espetáculo a partir de um tema que seja relevante para o 

desenvolvimento dos jovens e que aborde transversalmente as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano. 

ABRACARTABRA surgiu com o trabalho que estava sendo desenvolvido no 

segundo semestre de 2013 com os jovens do projeto sobre comunicação e escrita de 

cartas. O roteiro foi elaborado a partir da historia do Benjamin de Oliveira  “O 

primeiro palhaço negro do Brasil”, numa livre adaptação. 

Direção artística: Cida Falabella 

Geração de 26 empregos temporários

Publico da mostra artística 1100 pessoas

A OCA prima pela qualidade e estética oferecendo um espetáculo que se 

configura como uma rica oportunidade educativa e artística cultural , 

contribuindo para a formação de novas platéias.
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Material Gráfico 

Panfletos de divulgação

5000 unidades de panfleto 15cm x10cm.  Papel: couchê fosco 120g

Material gráfico - Convite

400 unidades de convites  13X18cm. Papel couchê fosco 250g
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Banner                              Flyer eletrônico         

3 unidades de banner 90cm X 120cm Flyer eletrônico encaminhado para 

mala direita da instituição
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Material Gráfico 

Cartaz  de divulgação

250 unidades de cartaz, 30cm x 42cm.  Papel couchê fosco 150g

1500 unidades de embalagem de 

pipoca 
100 unidades de CD para os 

alunos e parceiros do projeto
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Programa do espetáculo 

1500 unidades de programa  21cm X 30cm. 

Papel couchê fosco 250g
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Estrutura física da Mostra

A mostra artística foi realizada no salão Diamantina do Centro de Artes e Convenções 

Parque Metalúrgico da UFOP.  Foi montada uma estrutura de arquibancada para um 

publico de 350 pessoas num formato de picadeiro de circo.
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Ensaios 
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Figurinos
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Figurino do espetáculo 

Maquiagem  
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Espetáculo

https://circoarteeduca.files.wordpress.com/2014/02/1926666_10202097426491041_928489484_n.jpg
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OFICINAS DE CIRCO EM OURO PRETO  

Modulo continuado
Atende 65 crianças e adolescentes num programa de arte educação e inclusão

social, sendo 11% dos alunos são jovens procedentes do Abrigo Municipal, crianças e
adolescentes com seus direitos violados.

O Programa articula, de forma lúdica, as dimensões simbólica, social e
educativa das artes circenses, oferecendo à crianças e jovens de classes e comunidades
populares, oportunidades educativas focadas na elevação da auto-estima;
fortalecimento da autonomia; e no desenvolvimento da criatividade. As atividades são
gratuitas e oferecidas à crianças e jovens com idades entre 9 a 17 anos. As aulas do
circo são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, entre 13:30h. e 17:30h., no
ginásio coberto do Ouro Preto Tênis Clube. O ensino tem foco na formação humana
e na construção de valores.

Acompanhamento por assistente social dos jovens juntos às escolas e às 
famílias,  realizando encaminhamentos quando necessário, à rede de proteção e 
garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Famílias acompanhadas: Publico 210 pessoas
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OFICINAS DE CIRCO NAS ESCOLAS  

Modulo Circo nas escolas. 

Educação integral

 Atende 89 crianças e adolescentes das escolas Municipais dos Distritos de

Miguel Burnier e Mota - Programa de Pesquisa em Educação integral- Uma vez

por semana.

 Atividades circenses com os alunos da Escola Municipal Monsenhor Rafael do

Distrito de Miguel Burnier, no contra turno escolar e da Escola Municipal

Professora Celina Cruz do Subdistrito do Mota, no horário escolar.

Escola de Miguel Burnier
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Escola de Mota
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Oficina de circo na escola do povoado de  

Ribeirão do Eixo/Itabirito MG. 30/10/2014

Oficina de circo na escola do CAIC em Cachoeira 

do Campo.  Semana da criança . 16/10/2014
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Apresentação artística 

na Escola de Miguel Burnier. 

Festa da Família 

Publico da apresentação:   100 pessoas
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Apresentação artística 

e oficinas de circo na Escola de Mota 

Festival Saci

Publico das oficinas e apresentação :120 pessoas
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Metodologia de Projetos 

“Se Essa Rua Fosse Minha”

Utiliza a metodologia e a dinâmica de projetos, com resultados que 
interferem diretamente no ambiente do circo, nos jovens participantes e nos 
educadores, transbordando seus resultados na sociedade, contribuindo para um 
crescimento humano e uma formação cidadã, participativa e critica. Tem como 
característica-chave  o envolvimento significativo dos alunos. 

Objetivos do projeto “Se essa rua fosse minha”, desenvolvido ao longo do 
segundo semestre:

 Reconhecimento e valorização dos bairros onde moram os jovens.

 Identificação do que é significativo em cada bairro com mapeamento pelo 
aplicativo do Google mapas

 Contribuir para reflexão dos jovens sobre seu bairro / onde moram.

 Contribuir para que os jovens tenham uma experiência participativa, com 
reflexões criticas e questionamentos próprios capazes de perceber , avaliar e 
propor e não apenas criticar. Participação jovem/protagonismo identificando as 
necessidades do território e a possibilidade de intervenção direta dos mesmos 
para melhoria de alguma situação levantada. 

 Mobilização dos jovens e da comunidade, formação e participação cidadã ativa.

 Proporcionar aos moradores dos bairros acesso a uma atividade artística e 
cultural – democratização e acesso a cultura
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Intervenções artísticas nos bairros

Publico das apresentações e oficinas abertas nos bairros:  750 pessoas
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Viagem Cultural 

Alunos do projeto assistem ao espetáculo de 

dança do Grupo CORPO

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fudiviagens.blogspot.com%2F2011%2F06%2Fbelo-horizonte-mg.html&ei=_BG1VKKPC8mgNr3BgpgL&bvm=bv.83339334,d.eXY&psig=AFQjCNG5IOOCg6rrIvwSCjU0HdVK3h95aw&ust=1421239059131425
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Visita a galerias de arte
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Apresentação do projeto/Encontro de Saberes UFOP
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Fórum das Letras 

Tão importante quanto a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), o Fórum 

das Letras promove a valorização da identidade, da diversidade e da literatura 

produzida pelos países de língua portuguesa, por meio da cooperação mútua entre 

Brasil, Portugal e demais nações fundamentais para a formação da cultura 

brasileira.

Além de promover o contato entre adultos e autores, o Fórum das Letras orgulha-

se de estimular a aproximação das crianças ao universo literário. 

Apresentação do espetáculo ABRACARTABRA no Fórum das Letrinhas. 

Publico: 250 pessoas
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Mostra artística dos alunos 

“SE ESSA RUA FOSSE MINHA” Dez/2014

Mostra Artística “ SE ESSA RUA FOSSE MINHA” surgiu como um 
desdobramento  do projeto, de mesmo nome, desenvolvido com os alunos no 
segundo semestre,  que tinha como foco os bairros em que moram os jovens bem 
como sua interação e participação cidadã neste território.   

O roteiro nos trás uma aventura de magia e esperança, quando o palhaço 
finalmente acorda de um “sono profundo” e percebe que a vida é feita de 
pequenos gestos e que pequenas atitudes podem trazer grandes transformações. 
Entendeu que poderia começar a transformação bem ali pertinho, na sua casa, na 
sua rua…. Os motivos que nos levam a essa rua é o desejo de viver em um 
mundo melhor!   

Direção artística: Fernanda Vidigal 

Geração de 23 empregos temporários 

Publico da mostra artística  900 pessoas

A OCA prima pela qualidade e estética oferecendo um espetáculo 

que se configura como uma rica oportunidade educativa e artística 

cultural , contribuindo para a formação de novas platéias.
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Material Gráfico 

Panfletos de divulgação

6000 unidades de panfleto 15cm x 10cm.  Papel: couchê fosco 120g

Convites

500 unidades de convites  13X18cm. Papel couchê fosco 250g
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Banner                                      Flyer eletrônico

3 unidades de banner

80cm X 150cm 

Flyer eletrônico encaminhado para mala 

direita da instituição
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Programa do espetáculo 

1500 unidades de programa  21cm X 30cm. 

Papel couchê fosco 250g
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Material Gráfico 

Cartaz  de divulgação

300 unidades de cartaz 30cm x 42cm.  Papel couchê fosco 150g

100 unidades de CD para os alunos e 

parceiros do projeto
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Estrutura Física da Mostra

A mostra artística foi realizada na Tenda Cultural Trem da vale. Foi 

instalado tenda de 14 m X 4m para camarim e área de convivência dos jovens. 

A capacidade  de publico do espaço é de 300 pessoas.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftendasecia.com.br%2Fdicas&ei=Qlq3VMTYFMqoNrDOgIAP&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFTud8l1F0H6iUBSgNiGRh_S7_L6w&ust=1421388695612110
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftendasecia.com.br%2Fdicas&ei=Qlq3VMTYFMqoNrDOgIAP&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFTud8l1F0H6iUBSgNiGRh_S7_L6w&ust=1421388695612110
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftendasecia.com.br%2Fdicas&ei=U1q3VOiMG8eiNsmigMAJ&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFTud8l1F0H6iUBSgNiGRh_S7_L6w&ust=1421388695612110
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Ensaios



52

Figurinos

Maquiagens
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Espetáculo 
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Brindes distribuídos na Mostra.

Imãs de geladeira 

Monóculos
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Uniformes 
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Prêmio Funarte 

Carequinha de estimulo ao Circo

Projeto Circo, Arte-Educação e Cidadania  é contemplado com o 

Prêmio Funarte Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo

A premiação busca contribuir 

para a renovação ou a 

manutenção da infra-estrutura 

dos circos brasileiros, 

incentivando a montagem, a 

renovação e a circulação de 

números e espetáculos, além de 

promover a formação e 

fomentar a pesquisa.

O projeto foi contemplado na 

categoria Formação, visando ao 

apoio a centros e a organizações 

que notadamente desenvolvem 

ações de ensino-aprendizagem 

em circo, com foco na formação 

artística ou na apropriação da 

cultura e das artes circenses 

como intervenção sociocultural.

A premiação é um 

reconhecimento do projeto no 

cenário artístico circense.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cachuera.org.br%2Fcachuerav02%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D649%3Agrandestemasedicaobatuques%26catid%3D81%3Adestaqueshome%26Itemid%3D117&ei=MPW4VN74M-aBsQT6noKQBg&psig=AFQjCNE7n-OIp7e_gfOMkuGOaabO4Wl-xw&ust=1421493897135580
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Avaliação do projeto pelos alunos / Junho 2014

VOCÊ É BEM TRATADO NO CIRCO ?

Bem 
24%

Muito Bem 
76%

Não
0%

Regular
0%

VOCÊ GOSTA DE FAZER AS AULAS ?

Gosto Muito 
82%

Gosto 
18%

Não Gosto
0%

Regular
0%

COMO VC SE SENTE NO CIRCO ?

Muito bem 
84%

Bem 
16%

Triste
0%

Regular
0%
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Questionário de

avaliação
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Avaliação do projeto pelos  alunos / Dez 2014

Você é bem tratado no Circo ?

Sou bem tratado
27%

Sou bem recebido
71%

Não sei
2%

Me sinto sozinho 
0%

Durante as aulas de Circo você se empenha e dedica para aprender 
e treinar ?

Quase nunca
0%

As vezes 
18%

Muitas vezes 
38%

Sempre
44%

Como se sente no Circo ?

Entusiasmado
69%

Motivado 
27%

sem motivação
4%

Sem lugar
0%

Como está seu desempenho na escola ?

Razoável 
34%

bom 
38%

Muito Bom 
23%

Fraco
5%
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 Site da UFOP -
http://www.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14323&Itemid

=196

Clipping - Impressa

http://www.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14323&Itemid=196
http://www.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=14323&Itemid=196
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 Jornal Ponto Final - http://www.jornalpontofinal.com.br/26879/mostra-artistica-
com-espetaculo-que-alia-arte-circense-e-o-mundo-imaginario-em-ouro-preto/
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 Site ouropreto.com -
http://www.ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=8415

http://www.ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=8415
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 Jornal O Liberal - http://www.jornaloliberal.net/edicoes/ - Edição 1081- 16/02/2014 -
Página 7

http://www.jornaloliberal.net/edicoes/
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