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Folha da

Confira as atividades do CRIARTE, 
as oficinas permanentes e 

extraordinárias, e as novidades 
destes primeiros meses 

de 2012 na COEPi.

Começamos mais um ano com 
a mesma disposição e vontade de 
realizar. E 2012 vem que vem com 
novidades.

Além dos projetos em 
andamento, como o FIES, sempre 
surgem parcerias e participações 
importantes da COEPi junto à 
comunidade. Destaque para a 
parceria com o Centro de Artes e 
Música Ita e Alaor (veja na pág. 2). 

Nesta edição registramos 
ainda as oficinas permanentes 
mantidas pela COEPi e as oficinas 
extraordinárias, ocorridas com 
participação especial de artistas e 
educadores que nos presenteiam 
com excelentes atividades.

Confira tudo! E boa leitura!

E a gente não pára!!

Arte, dança, circo, capoeira e 
muito mais
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FIES - Tecnologias Alternativas na COEPi

Finalizamos a construção da fossa 
orgânica com o preparo da cobertura e 
plantio de bananeiras para tratamento 
do esgoto do banheiro. Também 
foram construídos três laguinhos de 

biorremediação, ou seja, para tratamento de água 
cinza das pias da cozinha e banheiro. As plantas e os 
peixinhos são os encarregados dessa reciclagem da 

A implantação das tecnologias alternativas viabilizadas pelo programa Fundo Itaú de 
Excelência Social - FIES de Educação Ambiental está a todo vapor. 

Treinamento em cultivo orgânico de plantas medicinais
Realizado na COEPi, no mês de janeiro, em parceria 

com o SENAR/GO e Sindicato Rural de Pirenópolis, o 
treinamento em cultivo orgânico de plantas medicinais 
proporcionou à comunidade do Bairro do Carmo a 
ampliação do conhecimento sobre várias espécies 
medicinais nativas e exóticas. Com duração de três dias, 
o curso teve a participação ativa de dezoito pessoas, 
entre adultos e jovens.

Nosso espaço de Agroecologia continua dando frutos. 
As crianças do CRIARTE, divididas por turmas conforme 
faixa etária, estão tratando e cultivando canteiros. E 
as turmas das professoras Maria Aparecida e Darlane, 
da Escola Dom Emmanoel, participam de atividades 
dirigidas continuadas de educação ambiental tratando 
dos temas solo e água (veja mais na página 5). 

água, que limpinha pode ser reutilizada para regar os 
canteiros, sem prejuízo da nossa saúde. Para completar 
foi também feita a instalação do sistema de captação 
de água da chuva para a nova caixa d’agua. Agora, além 
de ter água mais barata, também podemos mostrar 
aos alunos visitantes a importância do cuidado com 
esse patrimônio natural.    

Educação Ambiental no espaço de Agroecologia



O programa de educação integral CRIARTE está trabalhando durante todo este semestre o tema Festa 
Junina com suas danças, músicas, comidas, brincadeiras e elementos decorativos. Estamos pesquisan-
do, experimentando e criando muita coisa bonita para nossa grande festa que será no dia 1º de julho.

COEPi - Oficinas Permanentes

Continuam firmes as ofici-
nas com o mestre Botega. As 
quartas e sextas-feiras o treino 
angolano gratuito acontece a 
partir das 18h. A prática com 
a argila vai das 14:30 ás 17h, 
toda terça-feira, para jovens e 
adultos, num clima descontraí-
do com direito a música clássi-
ca e cafezinho. Bom momento 
para novas amizades e novos 
caminhos na arte.

Música calma, incenso e tapetinhos coloridos... 
Com muito carinho recebemos no mês de março, no 
CRIARTE, a visita da Nanda - mãe do Rudá, do Bento e 
do Noé - para compartilhar conosco a prática de yoga 
com as crianças. Foi uma experiência muito gostosa e 
relaxante, que agora podemos continuar praticando 
no nosso cotidiano. As poses do guerreiro, da vaca, do 
leão trazem a calma e o crescimento de cada aluno de 
maneira divertida. Agradecidos Nanda. Namastê!

No mês de abril, teve início uma promissora parceria 
com a Secretaria Municipal de Cultura através do Centro de 
Artes e Música Ita e Alaor. Parte das aulas de dança com a 
professora Taize Inácia dos Santos, contratada pelo projeto 
da Escola, estão sendo oferecidas gratuitamente em nossa 
sede às terças e quintas: dança criativa para crianças às 
17h, dança do ventre às 18h, e danças tradicionais às 19h. 
Ficamos felizes de compartilhar esse projeto com a prefeitura 

Yoga para crianças

A oficina de violão este ano está sendo oferecida às terças-feiras com o músico Toni Ribeiro. Podem 
participar crianças a partir de 7 anos e que de preferência tenham seu próprio instrumento.

Capoeira e Cerâmica

Aulas de Dança - parceria com o Centro de Artes e Música Ita e Alaor

Violão

municipal. Se você ainda não se inscreveu,  se apresse! 
Temos poucas vagas. Faça sua inscrição na secretaria da 
COEPi: 3331-1990.
Dança Criativa para Crianças - 17 horas

Dança do Ventre - 18 horas

Danças Tradicionais - 19 horas

As danças acontecem todas as terças e quintas-feiras, com a professora Taize , na sede da COEPi

Para a barraca da pescaria estamos estudando os peixes do 
Centro Oeste. Desenhamos várias espécies com projeção de sli-
des e fizemos miniaturas de borracha para serem pescadas na 
água. Brincando e aprendendo...
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Oficinas Extraordinárias - COEPi

Na primeira semana de abril 
recebemos a visita de um casal 
muito especial: Clo Mudrik e Tiago 
Miranda. Ela, dançarina, artista 
circense e capoeirista. Ele, arborista e 
companheiro nas artes malabaristas. 
Em viagem de volta ao mundo saindo 
da Nova Zelândia, o casal passou 
por Buenos Aires, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pirenópolis e rumam agora 
para Nova York e Portugal com destino 
final na Austrália. 

Em sua passagem por nossa cidade a 
dupla ministrou voluntariamente duas 
oficinas na COEPi: de tecido acrobático 
que demonstrou os princípios básicos 
dessa arte circense no nosso enorme pé 
de ingá e empolgou a moçada mesmo 

Samba, circo e árvore

Samba de Côco

Oficina na COEPi com “Tato Criação Cênica” 

No dia 11 de março, trouxemos um tiquinho de 
Pernambuco para Pirenópolis. Numa ensolarada 
tarde de domingo, Cacau Arcoverde ministrou oficina 
de samba de côco para um grupo de 15 pessoas, 
mostrando alguns dos instrumentos fabricados 
por ele e botando o povo pra tocar e sambar. Os 
tamanquinhos de madeira foram um sucesso. Em 
seguida Cacau deu canja na Baguncinha da Feira de 
Quintal mostrando um pouquinho mais da terrinha 
do côco. Aguardamos a próxima visita do Cacau 
Arcoverde! 

No dia 21 de abril, aniversário de 
Brasília, nossa cidade também ganhou 
presente. O grupo “Tato Criação 
Cênica” nos agraciou apresentando 
dois espetáculos incríveis no Theatro 
de Pirenópolis. Utilizando uma técnica 
de dramaturgia física de bonecos, a 
dupla Dico Ferreira e Katiane Negrão 
criam mágicos personagens com as 

mãos. A peça infantil “E se...”  divertiu 
a meninada mostrando os universos 
paralelos da roça e da cidade. Á noite, 
o público adulto se emocionou com a 
singeleza e a poesia de “Tropeço”. 

Oficina na COEPi

Como se não bastasse a magia dos 
espetáculos, também  pudemos  vivenciar 
um pouquinho da técnica utilizada pelos 
atores numa oficina de três horas na 
COEPi que explorou jogos corporais e a 
criação de personagens. A experiência 
foi bastante inspiradora e promete 
desdobramentos. Essa passagem do 
grupo pela cidade foi possível graças 
ao prêmio Myriam Muniz da FUNARTE 
e à parceria da Secretaria Municipal 
de Cultura e da COEPi, com produção 
local de Isabella Rovo e Luciano Porto 
e apoio dos restaurantes, Tempero 
do Rosário, Imperium Gastronomia, 

Katiane Negrão, Dico Ferreira e Luciano 
Porto em entrevista na Rádio Jornal 

Meia Ponte
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debaixo do maior toró, e outra de 
samba  de roda na oficina de capoeira, 
que botou os homens requebrando as 
cadeiras e as mulheres rodando a saia. 

Tiago ainda mapeou e diagnosticou 
várias árvores do cerrado, entre elas o 
Jatobá mãe do Santuário Vagafogo. A 
visita do casal deixou um gostinho de 
quero mais...

Espaço Eco, Feira de Quintal e Pizzaria 
Boca do Forno. Agradecemos a todos 
os colaboradores e já esperamos 
ansiosos por uma nova dose de TATO.

Visite a página 
www.tatocriacaocenica.com.br

Foto: Henrique Sitchin



Dia de festa na Escola Dom Emmanoel
No dia 31 de março, a Escola Dom Emmanoel promoveu um dia de governo itinerante festivo. Contando 

com vários colaboradores, fez exposições de trabalhos das crianças, contou com ônibus para tratamento 
dentário, montou salão de beleza, recebeu o grupo missionário da igreja católica e muito mais....
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Nas exposições pelos corredores 
da escola foi possível ver alguns dos 
trabalhos que os alunos fizeram a 
partir das visitas orientadas ao Núcleo 
de Educação Ambiental da COEPi. 
Fruto das vivências desenvolvidas 
pelo tio Alex no nosso espaço de 
agroecologia, onde as crianças 
participam ativamente da produção de 
mudas nativas do Cerrado, preparação 
de solo, adubação verde, irrigação e 
experiências artísticas relacionadas 
aos temas trabalhados. 

Bonito ver o bairro do Carmo todo reunido fazendo da Escola Dom Emmanoel um 
espaço colorido de diversão cultural e conscientização ambiental.

A COEPi recheou uma das salas da escola com 
atividades durante toda a manhã. Abrimos o dia 
exibindo os três documentários do Clube Audiovisual 
(veja detalhes na página 6), em seguida Victor Batista 
cantou e contou histórias.

Botega puxou uma roda de capoeira botando até a 
diretora da escola Patrícia pra gingar. Nossa trupe de 
colaboradores circenses demostrou várias artes nos 
malabares e Taize encerrou a programação com uma 
animada roda de dança com a meninada. 
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O evento 
“Sexta Jovem” 
continua agi-
tando o teatro 
da cidade. Casa 
cheia na edi-
ção de março, 
com bandas 
se apresentan-
do e sacudin-
do a plateia. A 
turma do CAV 

mostrou trabalho: Walter Neto na organização geral, 
Walker e Gabi como apresentadores, Samira e Tadeu 
nos bastidores registrando todos os detalhes. 

CAV movimenta Pirenópolis

De 27 de fevereiro a 3 de março, o CAV promoveu o 
“Curso de Produção Audiovisual” ministrado pelo 
nosso colaborador associado Tadeu Ribeiro junto com 
Paulo Tavares, ambos estudantes da escola de cinema 
Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro. O curso aconteceu no 
Cine Pireneus e contou com cerca de 12 pessoas que 

CAV - CLUBE AUDIOVISUAL DA COEPi

“Sexta Jovem” agita a moçada  

Mostra no cinema: vida, cultura e arte de Pirenópolis

Curso de Produção Audiovisual

No dia 16 de março, no Cine Pireneus, foi feito o 
lançamento oficial dos três documentários produzidos 
pelo CAV entre o período de julho de 2011 a janeiro de 
2012. Os filmes, com oito minutos de duração cada, 
foram feitos através de um projeto aprovado pelo La-
boratório Cultura Viva e retratam diferentes aspectos 
da cultura pirenopolina. Escola da Vida mostra a re-

participaram gratuitamente dessa semana intensiva de 
troca de conhecimento na arte audiovisual. A turma 
do CAV pretende agora replicar esse aprendizado em 
suas reuniões quinzenais na COEPI. Se você quiser se 
juntar é só ligar na secretaria para se informar sobre o 
próximo encontro.

lação de nossa poetisa Marieta Amaral com o mundo 
da literatura e sua relação com as crianças do CRIARTE, 
Almas do Rio retrata a ligação de moradores com o Rio 
das Almas através de seus ofícios e histórias de vida, 
Timbres e Ritmos mostra o movimento musical na ju-
ventude da cidade. Em breve os filmes irão ao ar pela 
TV Brasil. Fique ligado!

O último show aconteceu durante a 4ª Festa Li-
terária de Pirenópolis (Flipiri), no dia 4 de maio, no 
palco da Rua Direita. Olha a responsa da moçada au-
mentando!


