
COEPi lança novo sítio
No dia 15 de novembro, a COEPi 

lançará oficialmente sua nova 
página na internet. O sítio está 
quase pronto, mas já pode ser 
visitado.

Toda a nossa história, os 
projetos, prêmios, atividades, 
vídeos e fotos estarão disponíveis 
para consulta. Também temos os 
blogs dos  eventos e atividades 
de destaque.

Visite-nos e conheça um pouco 
da trajetória da COEPi.

www.coepi.org.br

Nossa festa de fim de ano 
será celebrada com um 
grande evento no Cinema 
de Pirenópolis, nos dias 13 e 
14 de novembro. Na progra-
mação, show com músicos 
pirenopolinos (como parte 
do projeto “Sarau Ambien-
tal”); espetáculo de alunos,  
griôs e professores da COEPi; 
mostra de pintura dos alu-
nos; lançamento do sítio da 
COEPi; e a imperdível exposi-
ção dos cinegrafistas Rafael 
Beznos e Paulo Vega Junior, 
como  resultado da residên-
cia artística na COEPi.

EDITORIAL

A Folha da COEPi está de volta! 
Depois de mais de dois anos sem 
a constante divulgação de nossas 
ações, retornamos com este infor-
mativo que traz as principais notí-
cias de 2010. E a partir de janeiro, 
o boletim será mensal. 

Em 2010, a COEPi comemora 
várias realizações: conquista de 
prêmio e projetos, participação 
em importantes eventos estadu-
ais e nacionais,  retorno do sarau 
ambiental, além das inúmeras ati-
vidades junto à comunidade.

Nesta edição, você acompa-
nha, por exemplo, o importante 
trabalho que desenvolvemos com 
o Criarte e a inauguração do nosso 
Telecentro.

Para fechar o ano com a satis-
fação de missão cumprida, vamos 
celebrar com um grande evento 
no Cinema de Pirenópolis. Compa-
reça e prestigie nossos artistas!

Notícias e novidades
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13 e 14 de novembro: grande evento
no Cinema de Pirenópolis

O produtor multimídia Rafael Beznos e o artista Paulo Vega Junior, seleciona-
dos para o II Festival Internacional de Arte e Mídia (FAM), apresentarão dia 14 
de novembro, no Cinema de Pirenópolis, os resultados do trabalho desenvol-
vido durante a residência artística na COEPi, realizada de 1º a 15 de novembro.  
Eles utilizarão todo o conhecimento de arte digital como base para criação de 
diversas técnicas de audiovisual e interatividade. 

Residência artística do FAM

Tributo a Baden Powell

Espetáculo e mostra artística

Músicos pirenopolinos e brasilienses se unem no show em tributo ao violinista 
Baden Powell, no dia 13 de novembro. Integrantes: Emanuel Triers (baixo), 
Jorge Macarrão (percussão), Mauro Cruz (flauta), Robson (violão), Isabella 
Rovo (voz) e Cristina Campos (voz).

Alunos da COEPi acompanhados de nossos mestres griôs Safia, Dona Antônia, 
Dona Marieta, Mário Catieiro, Manoel e Dona Lu farão um espetáculo, no dia 
14 de novembro, com apresentação dos trabalhos realizados em 2010 na COE-
Pi. Os alunos também terão suas obras artísticas expostas durante o evento.



OFICINA DE CIRCO

Os alunos da Oficina de Circo fi-
zeram sua primeira apresentação, 
no dia 27 de agosto, na praça da 
igreja matriz. Eles deram um show 
com a perna de pau, monociclo e 
malabares. A segunda apresenta-
ção aconteceu no dia 7 de outu-
bro, durante as comemorações do 
aniversário de Pirenópolis.

ATIVIDADES

DOAçãO DE COBERTOREs
No dia 6 de agosto, a COEPi, em 

parceria com a AMOCARMO, dis-
tribuiu cobertores para parte da 
comunidade do Carmo. Os cober-
tores foram doados pela amiga 
Tereza Grandi.
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Os bordados ensinados 
por Dona Lu e Dona 
Marieta no primeiro 
semestre estão virando 
lindas almofadas que 
serão dadas de pre-
sente para os alunos no 
dia das crianças. 

Festival de Pipas

No dia 2 de agosto, alunos da COEPi fizeram uma excursão ao 
Rio das Almas para coleta de sementes do cerrado. Os alunos estão 
montando um álbum com desenhos e folhas do cerrado. Apás a coleta, 
eles prepararam mudas com o Alex para serem plantadas na COEPi.

Com a orientação do tio Alex, 
vários alunos fizeram pipas de 
plástico, simples e baratas, e 
soltaram no campo de futebol 
ao lado da COEPi.Infelizmente 
tinha pouco vento e um sol 
escaldante, mas a alegria da 
meninada de ver as pipas 
subindo valeu o dia.

Excursão
Rio das Almas

Coleta de sementes de árvores do cerrado e brincadeiras 
na beira rio

Após a coleta de sementes,os alunos aproveitaram a tarde de calor para brincar na beiro rio
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As oficinas acontecem às terças e 
quintas-feiras, para adolescentes 
acima de 10 anos.

Arte no pano

EsPETÁCULO DOs ALUNOs
Os alunos da COEPi, que participam 

do CRIARTE, farão uma bela apre-
sentação junto com os nossos griôs, 
no dia 14 de novembro, no Cinema 
de Pirenópolis. Toda a comunidade é 
convidada a participar. Compareça!

CAMPEONATO
DE VÔLEI

Por iniciativa dos  alunos da COEPi 
foi realizado, no dia 30 de julho, o 
“I Campeonato de Vôlei de Areia 
da COEPi”. Sete duplas partici-
param do torneio que teve duas 
categorias: infanto-juvenil, de 10 
a 13 anos, e juvenil, acima de 13. 
Os três primeiros colocados re-
ceberam medalhas:  1º lugar 
-  Alexandre e Jhon Leno, 2º lugar 
- Emerson e Jonhatas e 3º lugar - 
Andreia e Alex.



ATIVIDADES Excursão
Fazenda Vagafogo

A convite do aluno Rudá, filho de Uirá e neto de Evandro Eyer, 
proprietários da Fazenda Vagafogo, tivemos a oportunidade de visitar a 
reserva ambiental e apresentar às crianças as maravilhas deste espaço 
da natureza. Para a maioria foi uma supernovidade, pois nunca tinham 
visitado a reserva antes. Ouvimos palestra sobre os animais e plantas 
do cerrado, pudemos observar pássaros e árvores e ainda nos refrescar 
nas águas geladas do Rio Vagafogo. 

No dia 1º de setembro, 64 alunos visitaram a reserva 
ambiental. Um passeio inesquecível!

A Oficina Criarte acontece todas as segundas e quartas-feiras, das 
8:30 as 11h  e das 14 as 17h.

No dia 25 de agosto tivemos reunião com as famílias dos alunos. 
Apresentamos nossa equipe de educadores, conversamos sobre as 
atividades que são feitas na oficina de Criarte e mostramos um ví-
deo dos alunos com a mão na massa. A participacão das famílias 
é fundamental no processo de formacão de nossos pequenos em 
futuros grandes cidadãos. 

Reunião das famílias

A tia Yasmim, além de trabalhar 
com argila, também é uma cozi-
nheira de mão cheia e tem ensi-
nado várias receitas para a meni-
nada. Toda quarta-feira é dia de 
culinária e as turmas já fizeram 
pão, bolo, pizza, biscoito, mané-
pelado e macarrão. 
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Os pais que quiserem contribuir com in-
gredientes ou ensinar alguma receita se-
rão muito bem-vindos.

SARAU AMBIENTAL

FESTA JULINA

O lançamento da nova tempora-
da do projeto “Sarau Ambiental” 
aconteceu no dia 6 de maio, na 
sede da COEPi. Foram  realiza-
das as palestras “Nova Zelândia: 
lições para o turismo sustentá-
vel”, por Rogério Dias, e “Ritmos 
brasileiros na Nova Zelândia”, 
por Isabella Rovo. Também tive-
mos apresentação musical com 
a banda “Batuque no Buteco”. 

A Festa Julina da COEPi foi um 
sucesso! Mais uma vez e com 
muita alegria, a comunidade 
participou ativamente de nos-
sa festa! A COEPi agradece a 
colaboração, dedicação e par-
ticipação de todos que aju-
daram a realizar este evento.

Agradecemos o convite com entrada gratuita para todos os alunos, o 
apoio da prefeitura com o empréstimo do ônibus escolar e às mães que 
acompanharam a excursão ajudando na segurança da turma.

DIA DE CULINÁRIA



Folha da COEPi - Novembro 20104

EXPEDIENTE - A Folha da COEPi é o órgão oficial da Comunidade Educacional de Pirenópolis (COEPi)

COEPi - Rua do Carmo, s/n - Bairro do Carmo - Pirenópolis (GO) - Cep: 72980-000 - Tel.: (62) 3331.1990

Diretora presidente: Patricia Ferraz da Cruz
Diretor executivo: Alex da Silva Fonseca
Diretor financeiro: Fernando Madueño
Diretor administrativo: Luiz Fernando Carneiro
Diretora de comunicação: Rosane Régis
Secretário: Edivaldo Alves de Souza

Coordenação pedagógica: Isabella Rovo
Coordenação Ação Griô e Bolsa Escola Viva:
Maria Cristina Campos
Coordenação do Núcleo de Educação Ambiental:
Rogério Dias
Coordenação de projetos: Patricia Ferraz               

Jornalista responsável: Sandra Romão MG 05030JP
Redação: Sandra Romão e Isabella Rovo
Edição e diagramação: Sandra Romão
Fotos: arquivo COEPi
E-mail: secretaria.coepi@gmail.com
Sítio: www.coepi.org.br

Notas & Notícias ... Notas & Notícias ... Notas & Notícias ... 

Prêmio e projetos da COEPi 
aprovados em 2010

Pontão de ArticulaçãoPrêmio Areté 2010 APL - Mãos Arteiras

O que é? Apoio à realização de 
eventos culturais visando a cele-
bração da diversidade, promoção e 
fortalecimento das comunidades, 
seus saberes e suas redes sociais.

Proposta da COEPi
Realizar 10 edições do Sarau Am-
biental, no Teatro de Pirenópolis 
e na sede da COEPi, promovendo 
a troca de saberes entre artistas, 
cientistas, mestres de tradição 
oral, estudantes e comunidade 
local.
Duração - 1 ano
Situação atual - Aguardando re-
curso para início da execução.

O que é? Os Arranjos Produtivos 
Locais são agrupamentos de  em-
presas, de pessoas, com a mesma 
especialização produtiva, num 
mesmo espaço geográfico. 

Proposta da COEPi
Mapear a cadeia produtiva do arte-
sanato com identidade cultural 
de Pirenópolis e instrumentalizar 
30 artesãos, através de oficinas 
e cursos, possibilitando a gestão 
solidária do arranjo produtivo do 
artesanato local.
Duração - 10 meses
Situação atual - Aguardando en-
trada do recurso para execução.

O que é? Os Pontões de Cultura 
são instrumentos de promoção do 
intercâmbio, articulação e difusão 
da cultura brasileira promovida 
pelos Pontos de Cultura. 

Proposta da COEPi
Articular ações da Comissão Nacio-
nal dos Pontos de Cultura (CNPdC). 
Realizar seis reuniões da Comissão 
e fomento de sua atuação no ce-
nário do Movimento Nacional de 
Cultura. Primeira reunião: 26 a 28 
de novembro em Pirenópolis.  
Duração - 3 anos 
Situação atual - Recebida a primei-
ra parcela.  Projeto em execução.

Em 2010, a COEPi teve dois projetos e um prêmio aprovados pelo Ministério da Cultura (MinC). São 
eles: o projeto Pontão de Articulação da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC), o projeto 
Mãos Arteiras – Fortalecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) e o Prêmio ARETÉ 2010 – Apoio a 
Eventos Culturais em Rede. Em todos eles a proposta da COEPi é desenvolver um trabalho de integra-
ção e desenvolvimento do potencial dos envolvidos nos processos e eventos.

Imagem: site do MinC

Telecentro FIEs 2010

A inauguração do nosso telecentro, 
com equipamentos de informática 
para atender à comunidade, acon-
teceu no dia 6 de maio. Brevemen-
te teremos aulas de informática.

Produção de janelinhas

A COEPi foi uma das 35 seleciona-
das para o Fundo Itaú de Excelência 
Social (FIES) 2010, com projeto na 
categoria “Educação Ambiental”. 

Em parceria com a ar-
tista Cristina Galeão, 
da Adobe, a COEPi 
produziu, em setem-
bro, 12 janelas de 
cerâmica para a brin-
quedoteca do prédio 
da EBM, em Goiânia.

Participação em encontros
• TEIA/Fórum Regional Centro Oes-
te e Tocantins, na Chapada dos Vea-
deiros (fevereiro). 
• IV Encontro Nacional de Pontos 
de Cultura – TEIA Brasil 2010, em 
Fortaleza/CE, com representação 
de delegados do Ponto de Cultura e 
Pontão (março).

Em 2010, foi mantido o programa de 
rádio semanal “COEPi com Você”, na 
Rádio Comunitária Meia Ponte, com 
Vera Lucena, Jorge e Marieta (toda 
quinta-feira, das 14:15h às 15h).

“COEPi com Você”


