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Com o apoio de nossos parceiros, estruturamos equipe, ações e atividades que seguiram ao longo do ano!
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Relatório final – novembro e dezembro/2019

Neste relatório apresentaremos os principais acontecimentos do Projeto 
PALCO durante o mês de novembro e seu encerramento em início de 
dezembro.

Relataremos as atividades desses meses em suas dinâmicas e criações, bem 
como, eventos e outros acontecimentos marcantes.  

Apresentaremos também, os resultados da fase 2 de monitoramento e 
avaliação e um balanço anual e quantitativo do Projeto.
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Durante o mês de novembro, as 

atenções estiveram, ainda mais, 

voltadas à realização da Mostra 

PALCO. 

Também foi um mês de 

celebração entre os 

participantes, à medida que o 

projeto se aproximou de seu 

encerramento.

Neste mês também realizamos a 

fase 2 de monitoramento e 

avaliação conforme calendário e, 

a partir dos resultados obtidos, 

realizamos um balanço anual do 

que representou o Projeto em 

2019.
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As atividades do Projeto PALCO, durante o mês de novembro, tiveram foco nas apresentações para a Mostra PALCO

que aconteceu em 01 de dezembro. Foram momentos intensos de ensaios, ajustes, confecção de figurinos e cenário

que iriam compor o grande espetáculo.

Durante todo o ano, as atividades do Projeto estiveram focadas em processos de criação e de aprendizagem

significativa que proporcionassem aos participantes, não apenas adquirir conhecimento técnico da linguagem

estudada, mas ampliar seus repertórios, possibilitar espaços de troca e convivência e desenvolver a potência criativa

de cada um.

O processo de monitoramento e avaliação, o qual teve sua última fase concluída nas últimas semanas de atividades,

forneceu dados que nos permitiu visualizar o projeto em sua totalidade no ano de 2019, quanto aos indicadores

alcançados e objetivos atingidos, e assim, pensar, alinhar e estruturar o projeto com melhorias para o ano seguinte.

Encerramos o projeto satisfeitos com as conquistas e, em especial, com o reconhecimento repleto de afeto que

recebemos dos participantes.

Para finalizar o ano, as aulas de desenho para crianças, com o voluntário Alexandre Liba, e a distribuição gratuita de

ingressos para diversos espetáculos, também ocorreram nestes últimos meses.

Boa Leitura!

Introdução
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Monitoramento e Avaliação
Em novembro, mês de encerramento do Projeto, concluímos também a fase 2 de Monitoramento e Avaliação.

Esta etapa tem como objetivo nos oferecer um panorama geral do que representou o projeto durante o ano, ao nos fornecer dadoscomparativos em relação 

àqueles coletados no marco zero e fase 1.  Nos referimos aqui à ampliação de repertório cultural dos participantes e ao perfil comportamental no que diz 

respeito às habilidades socioemocionais, bem como, à percepção de aprendizagem pelo próprio educando e ao grau de satisfação em relação às atividades que 

participaram.

Ainda nessa fase, realizamos uma roda de conversa com as turmas para avaliar, qualitativamente, o que sentiram durante o processo.  Nessas rodas, os 

educandos foram convidados a relatar os momentos marcantes que vivenciaram no projeto, quais as emoções e aprendizados foram despertados durante essas 

experiências, assim como, momentos que consideraram menos agradáveis e como pontos a melhorar.  Também solicitamos que descrevessem suas sugestões 

para o próximo ano.  

Esta é uma troca muito rica e significativa para avaliarmos o desempenho das turmas e das atividades com as diferentes estruturas e propostas realizadas no 

início do ano.

Para finalizar esta etapa com os educandos, realizamos uma autoavaliação a fim de trazê-los para uma reflexão 

sobre sua trajetória durante o ano, o que perceberam como transformações em suas vidas, que memórias foram resgatadas e quais caminhos desejam seguir.

O processo todo da fase 2 é encerrado com um balanço quantitativo, anual, das atividades realizadas pelo projeto e a atualização do perfil dos participantes 

quanto à faixa etária, sexo, escolaridade, local de residência e outros.
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Monitoramento e Avaliação

Após a apresentação do balanço anual, descreveremos como se deu esse processo nas turmas e apresentaremos os resultados obtidos através dos 

questionários , fichas de educandos e depoimentos.  Algumas atividades foram diferenciadas em cada uma das turmas, visando um melhor aproveitamento 

em relação à faixa etária dos participantes e a oportunidade de vivências diferenciadas que, de alguma maneira, fossem capazes de dialogar com os 

processos que vivenciaram durante as aulas.

Ainda, apresentaremos o resultado das avaliações realizadas pela 

equipe PALCO, feitas na última reunião mensal de equipe, que 

ocorreu em 02 de dezembro para avaliar, celebrar e encerrar o 

processo.
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Monitoramento e Avaliação  - BALANÇO ANUAL

A seguir, apresentamos de maneira sintética, os principais resultados do ano de 2019.

PARCEIROS DE 2019:

LOCAIS ONDE OCORRERAM AS ATIVIDADES PALCO 2019 OU ONDE EXISTIU TRABALHO EM PARCERIA.

1 E.E. Deputado Augusto do Amaral

2 E.E. Henrique Dumont Villares

3 E.E. Maria Eugênia Martins

4 E.E. Professor João Cruz Costa

Escolas Públicas:

1 Associação Aquarela (Jaguaré)

2 UBS Vila Nova Jaguaré (Jaguaré)

3 CEU Jaguaré

4 OSC Alquimia (Zona Sul)

Organizações Sociais e Outros Parceiros:
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Monitoramento e Avaliação  - BALANÇO ANUAL

Número Descrição Área de atuação

275
Atendidos diretamente através das aulas 
oferecidas durante o ano (educandos
matriculados + ouvintes).

PALCO Horizontes

16
Apresentações espontâneas (educandos de 
diversas turmas se apresentaram em espaços 
públicos e privados).

PALCO Horizontes

1 Saída pedagógica. PALCO Horizontes

1.838
Ingressos distribuídos para espetáculos 
diversos.

PALCO Público

22
Papo Firmeza e encontro da Cia PALCO com 
Juventudes SESC Santana.

PALCO Encontros

42

Ações voluntárias (aula de desenho para 
crianças na E.E. Henrique D. Villares e oficinas 
de criatividade na E.E. Maria Eugênia 
Martins).

PALCO Voluntário

1
Ação para conscientização e prevenção às 
doenças ou promoção de bem estar 
(Febrasgo).

PALCO Consciente

PALCO e SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO EM 2019

Número Descrição Área de atuação

33 horas Reuniões com equipe de educadores. Formação Continuada

21 horas Reuniões de gestão do Projeto PALCO.
Administrativo/ 
Pedagógico

25 horas
Encontros com educadores e jovens 
educadores para desenvolvimento de 
temas específicos às aulas.

Formação Continuada

8 horas
Encontros pontuais administrativos com 
educadores.

Administrativo/ 
Pedagógico
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Monitoramento e Avaliação  - BALANÇO ANUAL

Ano Público

2014 80

2015 80

2016 120

2017 220

2018 310 **

2019 412 ***

MOSTRA PALCO

Média de público 
expectador / visitanteAno Público

2014 348

2015 338

2016 325

2017 567

2018 508

2019 275

PALCO HORIZONTES

Total de educandos 
matriculados nas atividades 

(exceto ouvintes) *

** Em 2018, a Mostra PALCO ocorreu pelas ruas, praças, vielas,

becos e avenidas do bairro durante dois dias de apresentações,

com isso, não foi possível medir com exatidão o número de

pessoas que assistiram às atividades apresentadas, uma vez que

havia muitos passantes na feira e na igreja, por exemplo. Sabemos

que este número foi muito maior, porém, apresentamos aqui uma

estimativa calculada a partir do público que nos acompanhou

durante o cortejo ou em algum momento.

*** Já em 2019, a Mostra PALCO iniciou no auditório do CEU

Jaguaré onde verificamos a presença de 312 expectadores. A partir

do segundo ato, que iniciou na área de convivência do CEU Jaguaré e

seguiu em cortejo até a arena do Canto da Arte, contamos a

participação de 386 expectadores. No entanto, percebemos a

presença de pessoas que nos assistiam das janelas de suas casas e

da escadaria da comunidade. Por esta razão, acreditamos que o

número de expectadores da Mostra PALCO 2019 é maior que o valor

apresentado na tabela ao lado.* A quantidade de educandos 

atendidos em cada ano está 

diretamente vinculada ao valor 

de patrocínio recebido.
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Monitoramento e Avaliação  - Perfil dos participantes

TOTAL: 193 PARTICIPANTES

Na avaliação de encerramento, finalizamos o ano com 193 participantes diretos e identificamos o seguinte perfil de alunos a partir da análise de seus dados 

cadastrais:

63,2%          

sexo feminino

36,8%         

sexo masculino

52,9%         

moram em 

casas com 3 ou 

4 moradores

70,3%  residem no bairro Jaguaré, 

enquanto 17,2% residem na zona sul 

de São Paulo e frequentam as 

atividades na Organização Social 

Alquimia.  O restante reside em 

outros bairros próximos ao Jaguaré.

33,2%  possui renda mensal familiar de até 

dois salários mínimos, 35,8% de 2 a 3 

salários mínimos, 9,8% de 3 a 4 salários 

mínimos, 3,6% de 4 a 5 salários mínimos, 

2,6% acima de 5 salários mínimos e 15% 

não sabe ou não respondeu.
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Monitoramento e Avaliação  - Preenchimento de vagas e índice de presença anual

BANDA PARA JOVENS: 18 educandos

DANÇA PARA CRIANÇAS (OSC ALQUIMIA): 23 educandos

DANÇA PARA CRIANÇAS (E.E. HENRIQUE D. VILLARES): 14 educandos

DANÇA PARA CRIANÇAS (E.E. PROF. JOÃO CRUZ COSTA): 10 educandos

MUSICALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS – MANHÃ (ASS. AQUARELA): 20 educandos

MUSICALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS – TARDE (ASS. AQUARELA): 19 educandos

MUSICALIZAÇÃO PARA SENHORAS: 18 educandos

CIA DE TEATRO: 18 educandos

TEATRO PARA JOVENS (E.E. DEP. AUGUSTO DO AMARAL): 13 educandos

TEATRO PARA JOVENS (E.E. PROF. MARIA EUGÊNIA MARTINS): 8 educandos

VIOLÃO PARA JOVENS (OSC ALQUIMIA): 11 educandos

VIOLÃO PARA INICIADOS: 18 educandos

VIOLÃO PARA INICIANTES: 17 educandos

PALHAÇARIA: 7 educandos

PREENCHIMENTO DE VAGAS (por turma)  

NOVEMBRO 2019

Encerramos o Projeto com 214 matriculados e frequentes nas atividades. 8,8% dos 

educandos participaram de duas ou mais atividades do projeto.  

Observamos uma queda anual de 7,6% no número total de participantes 

comparados aos números levantados durante o marco zero, no início do ano.  No 

entanto, durante o ano, também ingressaram novos educandos nas atividades que 

participaram com regularidade das aulas.

A média do índice de frequência anual medida foi de 78% de 

presença nas atividades, enquanto as faltas justificadas, 

aquelas que os educandos informam porque não podem 

comparecer às aulas, foi de 8%. 
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Monitoramento e Avaliação  - Hábitos culturais dos participantes

Quanto aos hábitos culturais dos participantes do projeto, 85,2% dos educandos que responderam aos questionários, afirmaram ter

frequentado cinemas, teatros, casas de shows, museus, entre outros nos últimos três meses (setembro, outubro e novembro). Deste 

total, 32,7% afirmaram ter frequentado estes locais entre 5 e 10 vezes, 30,8% responderam de 3 a 5 vezes e 28,8% menos de 3 vezes 

neste período.

Verificamos aqui um aumento de 8% nos hábitos culturais dos participantes 

desde a avaliação durante a fase 1 de monitoramento.  Também, a frequência 

com que os participantes visitam outros espaços de arte e cultura de forma 

espontânea aumentou e, observamos agora, a ocorrência média de uma saída 

a cada 20 dias para a maioria dos educandos.

Fase 1 Fase 2

FASE 1 - TRÁS
FASE 2 - FRENTE
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Monitoramento e Avaliação  - Percepção de aprendizagem pelo educando

Assim como nas avaliações sobre 

a percepção dos educandos no 

processo de aprendizagem, 

realizadas na fase 1, concluímos a 

partir dos resultados obtidos, que 

a maior parte dos educandos é 

capaz de perceber seu processo 

de aprendizagem em cada uma 

das etapas deste processo, as 

quais apresentamos à eles: 

Etapa 1 – quando o educador 

apresenta um novo conteúdo.

Etapa 2 – quando o educador 

disponibiliza os recursos para 

colocar o educando em contato 

com o assunto que foi 

apresentado.

É interessante quando 

comparamos com os números 

obtidos anteriormente, na fase 1 

de monitoramento, em que a 

maior dificuldade dos educandos 

era na última etapa, aquela que 

envolve a avaliação do processo 

como um todo e sua 

autoavaliação.

De alguma maneira, podemos 

considerar parte dessa melhora 

aos processos pedagógicos 

criativos que estimulam uma 

aprendizagem significativa e o 

constante convite, durante as 

atividades e nos encontros de 

monitoramento e avaliação, às 

autorreflexões.

Etapa 3 – quando o educando é 

convidado a se expressar e 

produzir.

Etapa 4 – quando o educando 

reflete sobre o processo como um 

todo e avalia seu próprio 

desempenho.

Apenas para a primeira etapa, o 

índice medido foi de 83,9%.  Para 

as etapas seguintes, 100% dos 

educandos responderam perceber 

o momento que se encontram e 

conseguem avaliar seu próprio 

processo de aprendizagem.
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Monitoramento e Avaliação  - Percepção de aprendizagem pelo educando
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Monitoramento e Avaliação  - Opinião dos educandos sobre as atividades e avaliação de habilidades socioemocionais

Quanto a opinião dos educandos sobre as aulas 

que participam, em relação aos temas abordados: 

se consideram ou não importantes, se as aulas 

dialogam umas com as outras ou se estas questões 

são indiferentes para eles, a maioria respondeu 

que considera os temas abordados importantes e 

que houve integração entre as atividades 

propostas em aula.

Para os questionários de lócus de controle e resiliência* aplicados a fim de avaliar possíveis 

transformações quanto às habilidades ou competências socioemocionais dos participantes 

do projeto, diferentemente dos resultados obtidos durante o marco zero, que apresentou 

um lócus de controle externo com traços de controle interno, a pontuação média obtida na 

fase 2, representa um lócus de controle dos participantes como um lócus interno, que 

representa uma tendência maior em acreditar na possibilidade de controle de sua própria 

vida e alta correlação com conscienciosidade que significa a tendência a ser organizado, 

esforçado, responsável, não impulsivo e direcionado aos seus próprios objetivos.

Já quanto às perguntas que tinham como objetivo medir o nível de resiliência, os resultados 

médios obtidos, mantiveram-se similares aos do marco zero e representam um nível médio 

de garra/resiliência. 

* Lócus de controle é a expectativa do indivíduo de perceber a transformação em si sob 

controle interno como competência e esforço pessoal ou sob controle externo como sorte 

ou por ações de outras pessoas. Resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com 

problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações 

adversas sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, ao encontrar soluções 

estratégicas para enfrentar e superar as dificuldades.
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Monitoramento e Avaliação  - Opinião dos educandos sobre as atividades e avaliação de habilidades socioemocionais

Consideramos esses resultados positivos pois, a partir deles, concluímos que o Projeto tem interferido, inicialmente, na 

autoestima e autoconfiança que leva à essa mudança de lócus externo com traços internos para lócus interno, tornando-os mais 

conscientes de seus atos e autônomos para tomadas de decisões por eles mesmos. 

Vislumbramos que o passo seguinte será a transformação de uma próxima camada que envolve a resiliência. 
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Para as crianças das turmas de 

musicalização na Associação Aquarela 

e dança na Organização Social 

Alquimia, desenvolvemos uma 

atividade lúdica, iniciando com uma 

roda de conversa, para colhermos 

informações sobre os momentos que 

consideraram marcantes, enfatizando 

o aprendizado obtido e as emoções 

despertadas.  

A partir daí, apresentamos os 

“ovinhos das emoções”, descrevendo 

cada uma delas e descobrindo juntos, 

como percebemos a expressão dessas 

emoções de acordo com os 

acontecimentos em nossas vidas e 

também, como podemos lidar com 

essas emoções, o que podemos fazer 

para controlá-las se necessário, ou 

revertê-las se forem desconfortáveis 

senti-las.

Em seguida, as crianças foram 

convidadas a descrever, em forma 

de desenhos, dois acontecimentos 

marcantes e as emoções sentidas 

durante estes momentos.

Finalizamos com a mágica dos 

corações.  Com força, falamos a 

palavra mágica e fizemos aparecer 

balões em formato de coração, que 

representavam a possibilidade de 

sentir tudo aquilo que 

considerassem bom.  

A proposta foi lembrarmos pessoas 

ou situações que amamos e que nos 

fazem bem e, cada vez que alguma 

emoção não agradável aparecesse, 

deveríamos colocar este coração 

perto de nós para nos sentirmos 

seguros e felizes. 

Foi um processo de escuta muito 

interessante.  Algumas atividades 

realizadas em aula foram muito 

significativas e estimularam as 

crianças para uma investigação a 

partir do que vivenciaram.

Os momentos relatados quando 

questionadas sobre as emoções não 

agradáveis que foram despertadas 

são, em sua totalidade, referentes ao 

comportamento da turma, dificuldade 

de escuta e até mesmo, agressões 

pessoais.

As atividades propostas que, num 

primeiro momento, geraram algum 

desconforto por vergonha ou limite 

corporal, foram rapidamente 

acolhidas e revertidas em 

experiências boas, segundo relato das 

próprias crianças.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Apresentamos aqui, alguns desenhos feitos pelas crianças que descrevem um momento marcante e as emoções sentidas para cada uma delas.

Quando o professor toca o violão, se 
sente bem.

Fica bem com a mãe e quando toca 
tambor. Estava na aula feliz porque estava 

cantando na rua indo para a praça.
Estava feliz indo para o Canto 
da Arte cantando e ficou mais 
feliz porque encontrou o 
irmão no caminho.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Estava com vergonha de cantar no Canto 
da Arte

Estava feliz colorindo a viela.

Ficou feliz porque estava tocando 
tambor.

Ficou desconfiada se a amiga gosta do 
amigo.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Ficou bravo porque a Sophia furou fila. Ficou feliz porque tocou tambor.

Ficou triste porque o Gabriel riu dela. Ficou feliz porque tocou os instrumentos.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Estava com vergonha de dançar na frente 
do professor.

Gostou de brincar e cantar “Peixe Vivo”.

Achou legal quando aprendeu a música 
“Como poderia ser um dia bom para 
lembrar”.

Se sentiu muito feliz quando plantaram 
flores na pracinha.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Estava pintando a viela e se sentiu uma 
ótima pintora.

Ovinho feliz porque me sinto feliz com 
minha família.

Dia da dança alemã e se sentiu 
maravilhosa.

Dia da atividade do óculos*, se sentiu 
muito bem pois “se via uma pessoa feliz”.

*esta foi uma atividade de 
monitoramento e avaliação 
realizada durante o marco zero.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Fazendo a brincadeira de um modelar o 
outro.  Se sentiu feliz.

Estava triste pois brigou com a amiga.

Corrida.  Se sentiu feliz. Dobradura das pessoas.  Bem “da hora”.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Representou ele feliz porque o Guinho* 
deu uma atividade legal de massinha de 
modelar.

*Guinho Nascimento é o educador de 
dança do Projeto PALCO

Pablo modelando o Davi e ele ficou feliz.

Ensaio da dança do teatro.  Se sentiu 
livre e feliz.

Se sentiu bem legal pois foi a 1ª vez (que 
fez esta atividade).
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com as crianças da Educação Infantil

Dia da rima.  Se sentiu feliz. Pedra, papel e tesoura.  Foi divertido e se 
sentiu bem.

Foi muito legal.  Começou a 1ª dança.
Última aula, ficou triste pois os meninos 
estavam fazendo brincadeira de mal 
gosto.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com crianças do Ensino Fundamental 1

As crianças do Ensino Fundamental 

1, que no projeto participaram da 

atividade de dança no Jaguaré, 

realizaram uma autoavaliação com 

foco no reconhecimento de suas 

próprias características.  

O convite era que, ao se olharem no 

espelho, refletissem sobre suas 

qualidades, gostos e desejos.

O espelho, o qual estava no centro 

de uma folha em branco, tinha o 

papel de refletir não apenas a 

imagem de seus rostos, mas o íntimo 

de cada um.

Ao redor do espelho, nesta folha em 

branco, as crianças desenharam e 

escreveram suas características que 

“enxergaram” após essa reflexão.

Ainda, como nas outras turmas, 

também realizamos rodas de 

conversa para que pudéssemos 

avaliar os processos na visão das 

crianças.  

Elas falaram sobre as atividades que 

marcaram, os pontos que gostaram 

e os que acreditam que podem 

melhorar.  

Falaram também sobre como se 

sentiram em algumas dessas 

atividades, relatando os novos 

conhecimentos adquiridos e as 

descobertas realizadas, sobretudo 

nas articulações do corpo e os 

movimentos dançantes nas 

brincadeiras infantis.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com crianças do Ensino Fundamental 1
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com crianças do Ensino Fundamental 1
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A maioria dos jovens do Ensino 

Fundamental 2, frequentou as 

atividades de teatro para jovens nas 

Escolas Estaduais Deputado Augusto 

do Amaral e Professora Maria 

Eugênia Martins e violão na 

Associação Alquimia.

Para esta faixa etária, além da 

tradicional roda de conversa para 

avaliarmos os momentos de 

destaque durante o ano, os 

aprendizados, os pontos a melhorar 

e as sugestões, os jovens 

responderam aos questionários que 

contemplavam questões sobre a 

frequência em equipamentos de 

arte-cultura, o grau de satisfação em 

relação à atividade, a percepção de 

seu próprio processo de 

aprendizagem e a avaliação de 

habilidades socioemocionais.

A autoavaliação foi feita através de 

uma dobradura comum entre as 

crianças mais novas, conhecida como 

come-come.  Em nossa avaliação, 

batizamos esta dobradura de 

“curtímetro”. 

Iniciamos, fazendo juntos, a 

dobradura.  Ainda que alguns 

tivessem se lembrado de quando 

eram menores e conseguiram fazer a 

dobradura sem auxílio, a grande 

maioria acompanhou os comandos 

das dobras e se envolveu na atividade 

criando um momento de escuta, 

presença e superação de desafios 

para que chegassem ao resultado 

final.  

Em seguida, convidamos os jovens a 

refletirem sobre quatro aspectos de 

suas vidas e completar o “curtímetro”.  

Eram eles: 

1. Faço e Curto. Como me sinto?

Nesta primeira aba deveriam pensar em coisas que fazem e que gostam. E 

então, escrever como se sentem em relação à estas coisas que pensaram.

2. Faço e Não Curto. Como me sinto?

Aqui deveriam pensar nas coisas que fazem mas não gostam.  Em seguida, 

em como se sentem ou quais sentimentos são despertados ao fazer algo

que não gostam.

3. Não Faço e Curto.  Como me sinto?

A terceira aba deveria contar com uma reflexão daquilo que não fazem mas 

gostam e então, qual sentimento despertado por não fazer algo que gostam

ou gostariam de fazer.

4. Não Faço e Não Curto. Como me sinto?

Para finalizar o “curtímetro” a última aba deveria conter uma reflexão sobre

as coisas que eles não fazem e que também não gostam.  Assim como nas

outras abas, deveriam descrever quais emoções despertadas ao refletir

sobre algo que não fazem mas que também não gostam.

Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com crianças do Ensino Fundamental 2
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com crianças do Ensino Fundamental 2
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com crianças do Ensino Fundamental 2
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos

Assim como os adolescentes do 

Ensino Fundamental 2, os jovens, 

adultos e idosos, participantes das 

atividades de violão para iniciantes 

e iniciados no Jaguaré, 

musicalização para senhoras na 

UBS, palhaçaria e integrantes das 

Cias de Teatro e Música do projeto, 

também participaram das rodas de 

conversa em que relataram alguns 

momentos de destaque durante o 

processo, descreveram os 

aprendizados e as habilidades 

desenvolvidas, as percepções de 

mudanças comportamentais e 

melhorias em sua saúde física e 

mental, bem como, os pontos a 

melhorar nas atividades e fizeram 

sugestões para o ano seguinte.

Também responderam aos 

questionários que contemplavam

questões sobre a frequência em 

equipamentos culturais, o grau de 

satisfação em relação à atividade, a 

percepção de seu próprio processo 

de aprendizagem e a avaliação de 

habilidades socioemocionais.

As autoavaliações foram 

diferenciadas para alguns grupos, 

com o intuito de garantir que, 

participantes de mais de uma 

atividade pudessem experienciar

dinâmicas diversas que dialogassem 

com a atividade que participam ou 

com alguma vivência que tiveram 

durante o ano.

Para as senhoras da musicalização, a 

proposta foi a construção de um 

brinquedo a partir de materiais 

recicláveis e não-estruturados, para  

estimular a memória afetiva na 

invenção da brincadeira e assim, 

em cada brinquedo, deixar não 

apenas a memória atuar, mas a 

expressão de um sentimento 

relacionado a este brinquedo ou 

aos momentos da infância.
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Já as turmas de violão tiveram a 

memória afetiva estimulada 

através de trechos de músicas, de 

diversos interpretes, gêneros e 

épocas, que deveriam despertar os 

mais diversos sentimentos, 

agradáveis ou não, e após essa 

escuta, escrever uma poesia sobre 

essa experiência e as emoções que 

borbulhavam naquele momento. 

Ou ainda, poderiam escrever ou 

desenhar uma espécie de “filme 

de minha vida” em que 

abordariam uma passagem de 

onde vêm, por onde vão e onde 

pretendem chegar.

Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Atividades realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Atividades realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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As Cias de Teatro e Música e os 

jovens da palhaçaria, realizaram 

uma terceira atividade.  Como o 

processo de monitoramento com 

essas turmas aconteceu de forma 

unificada, todos os participantes, 

realizaram a mesma proposta.

Tratava-se de uma espécie de  

tabuleiro dos caminhos.  Neste 

tabuleiro, podíamos observar 

alguns obstáculos de cor neutra e 

acima, obstáculos em cores para 

ilustrar o convite que foi feito:

“A luz invade de forma plena e 

divide-se em um espectro de cores 

visíveis.  Recebemos os estímulos e 

processamos as informações.  A 

clareza se reduz aos pequenos 

círculos de consciência, ao mesmo 

tempo em que somos guiados por 

novos impulsos e experienciamos o 

mundo.  Em que momento ficamos 

cegos e deixamos de traçar ou 

enxergar os próprios caminhos?”

Ao traçar nosso caminho para se 

chegar a um mesmo lugar, 

refletimos sobre o caminho das 

coisas únicas e também o caminho

das várias possibilidades e criações.  

A provocação aqui levantada foi se ainda é possível deslocar-se livremente

no território, ao menos pelo caminhar ou pela imaginação.

Neste tabuleiro, eles deveriam traçar o caminho que desejariam fazer para 

chegar de um ponto a outro e, através de desenhos, símbolos ou palavras 

chaves, expressar o que existe neste caminho, onde desejam chegar, por 

onde gostariam de passar, quem ou o quê levariam consigo e o que 

deixariam para trás.

Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Autoavaliações realizadas com jovens, adultos e idosos
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Monitoramento e Avaliação  - Avaliação realizada pela Equipe PALCO

Educadores e gestores da Equipe PALCO, em reunião de encerramento, realizaram um balanço do ano considerando os pontos positivos do processo, o que 

consideram como pontos a melhorar, seus aprendizados durante o ano e o que sugerem para o futuro do Projeto baseados em suas experiências durante 2019.

Também, sintetizaram alguns momentos de destaque em seu fazer e na Mostra PALCO 2019. 

As reflexões da equipe quanto aos aprendizados do ano, podem ser visualizadas nos Anexos deste documento.

Entre os momentos de destaque, a equipe ressaltou:

- A importância do planejamento anual e do tema condutor.
- A necessidade de ouvir os alunos, promover uma aula para todos 
e levar algo diferente.
- A importância de contornar as situações e se reinventar.
- A necessidade de compartilhar dificuldades e encontrar as 
soluções juntos, sempre buscando apoio.
- O desafio e o aprendizado em trabalhar com pessoas opostas a 
nós.
- O desenvolvimento do “aprender a ensinar” no caso dos jovens 
educadores.
- O desafio do trabalho interdisciplinar mesmo sem ser em um 
único lugar.

Entre os momentos de destaque durante a Mostra PALCO, a equipe 
pontuou:

- A presença das senhoras e a diversidade das idades.
- O momento dos rios.
- A qualidade técnica.
- Os palhaços.
- Os cortejos.
- As Seresteiras.
- A cena final de Dona Maria e Eros.
- A participação e envolvimento assíduo de todos para fazer tudo 
acontecer e também a autonomia de todos.
- A comunidade se mobilizando na arena, desligando o sertanejo, 
olhando pela janela.

Os jovens educadores também fizeram uma reflexão anual sobre sua experiência como jovem educador e seus aprendizados.  Os 

jovens educadores do Projeto PALCO atuam como auxiliares dos educadores em atividades definidas, são remunerados pelo 

trabalho e ainda, participam como educandos do Projeto em outras atividades.  
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Monitoramento e Avaliação  - Depoimento de um jovem participante

Erick Freitas, 20 anos, é educando do Projeto PALCO 

há algum tempo e em 2019 participou das aulas de 

palhaçaria e banda para jovens.

Durante o mês de novembro, cartazes de divulgação 

da Mostra PALCO foram espalhados pelo bairro para 

informar e convidar toda a comunidade.

Ao ver sua foto em um desses cartazes, Erick ficou 

surpreso e emocionado, e reviveu memórias de sua 

vida escolar.  

Erick enviou um áudio de whatsapp ao Leandro 

Oliva, criador e diretor do Projeto PALCO, falando 

um pouco sobre sua emoção, ao se ver num destes 

cartazes na escola onde estudou há 10 anos, e sua 

gratidão aos aprendizados e vivências até aqui.

A seguir, apresentamos a transcrição do áudio 

enviado pelo Erick, que poderá também ser ouvido 

no vídeo anexo, ilustrado com algumas fotos do 

educando.  

...Cara, parece uma imagem 

tão simples mas teve tanto 

impacto em mim, 

cara...porque, eu parei para 

pensar e tipo, foi há 10 anos 

que eu literalmente saí do 

ensino dessa escola e fui viver 

minha vida, saca? sendo 

ensinado por outras escolas e 

outros professores e até outra 

cultura, sabe? E do nada, 

depois de 10 anos, aparece 

minha cara ali, de verdade, 

fiquei  emocionado. Do jeito 

que eu era tímido, assim...e 

meio receoso com as coisas, 

essa época que eu estava na 

4ª série, eu não gostava de ser 

o centro das atenções, nem 

nada.  Só que mesmo na 4ª 

série, assim, eu tive a 

experiência com dança com

alguns amigos meus.  Foi por 

brincadeira, mas acabou 

sendo algo um pouquinho 

mais séria do que a gente 

pensava, naquela época, a 

gente gostava de dançar 

Michael Jackson. Foi 

impactante naquela época, 

porque, do nada a gente 

estava em cima de um mini 

palco lá que tem e toda a 

escola estava olhando para 

gente aplaudindo e tudo mais.  

Meu último ano de escola lá e 

eu realmente não esperava tal 

coisa tanto quanto eu não 

esperava isso acontecer, sabe.  

Isso realmente é uma coisa, 

sabe....não pelo fato de estar, 

tipo em destaque, mas de ver 

que tudo que eu fiz até hoje, 

assim, sei lá,não foi tão em

vão quantas vezes eu 

imagino... E é ótimo ter essa 

experiência.  Eu sei que isso 

nunca poderia ter acontecido 

sem a ajuda de muitas e 

muitas pessoas, 

principalmente de vocês 

instrutores que sempre, tipo, 

tem essa missão de 

transformar as pessoas, os 

jovens e tudo mais.  E, 

realmente espero que essa 

transformação não pare por 

aqui e que eu possa, sei lá, se 

for possível, até transparecer 

isso para outras pessoas 

também.  De verdade, te 

agradeço muito Lê, abraço!



PALCO Horizontes
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PALCO Horizontes é o principal campo de atuação do projeto PALCO.

Através do PALCO Horizontes, buscamos promover um espaço de criação 

artística voltado para o fortalecimento da identidade e projetos de vida, por 

meio de aulas semanais de diferentes linguagens. 

Estas atividades são financiadas pelos patrocinadores /apoiadores.

A seguir, um pouco das experiências vividas pelos participantes,                                                             

durante o mês de novembro.



Banda (Cia PALCO de Música) (Educador:  André Freitas)

A Cia Palco de Música aproveitou os ensaios do mês de novembro para não apenas “afiar” o repertório, 

como para preparar todos os detalhes para a sua participação na Mostra PALCO 2019. 

Além das questões técnicas como preparação dos equipamentos e a formação da banda, o grupo ajustou 

questões musicais de cada uma das passagens que fará durante a apresentação. 

Foi necessário estudar com cuidado o roteiro, assim como, estabelecer uma parceria com a educadora 

Sandra Lessa e todos os integrantes da Cia PALCO de Teatro. As duas turmas fizeram uma participação 

conjunta na qual a banda executou a canção “Cálice”, de Chico Buarque de Holanda. 

O grupo recebeu ainda mais um desafio para a Mostra que foram preparados ao longo do mês. A canção 

“Pequenas memórias para um tempo sem memórias” foi uma sugestão do Projeto para o encerramento 

do evento. 

O grupo precisou se dividir para estudar como tocariam a canção. A preparação desta música está 

exposta com mais detalhes como um dos destaques deste mês. 

52



Teatro para Jovens (Educadora: Vanessa Petroncari) 

As aulas de novembro na Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral foram ocupadas pela preparação da 

apresentação que realizaram na Mostra PALCO 2019. 

A cena que prepararam foi criada a partir de cartas que os educandos escreveram para eles mesmos, projetando 

suas expectativas futuras e sonhos de vida. A ideia foi tratar a memória. 

Os educandos que participaram da atividade na Escola Estadual Professora Maria Eugênia Martins, ao longo de 

novembro, tiveram contato com textos teatrais e continuaram a pesquisa sobre a construção de cenas a partir do 

exercício da improvisação. 

A educanda Milena, que faz parte desta turma, demostrou muito interesse em continuar a estudar teatro no 

próximo ano e a convite da educadora Vanessa Petroncari, fez uma visita a um ensaio da Cia PALCO de Teatro. 

A proposta das aulas de iniciação teatral é também preparar os educandos mais interessados para que ingressem 

na Cia e possam aprofundar suas experiências na linguagem. 
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Musicalização para Crianças  (Educador: Guilherme Augusto)
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A turma de crianças que participou da aula de musicalização do Projeto 

PALCO oferecida na Associação Aquarela tiveram muito trabalho durante o 

mês de novembro! 

As crianças participaram da Mostra PALCO no dia 1/12 e da Mostra da 

Associação, na semana seguinte! 

Além dos ensaios das canções, do estudo do roteiro da Mostra PALCO e da 

prova de figurinos,  o educador Guilherme Augusto captou imagens do 

processo para a criação de um videoclipe, um registro do trabalho que ficará 

na memória das crianças, da Associação Aquarela e de todo o Projeto PALCO.

O educador Guilherme relatou ainda, um retorno valioso. A mãe de uma das 

crianças o procurou para contar que o interesse de sua filha pela letra das 

canções a ajudou em seu processo de alfabetização e que elas estavam muito 

satisfeitas! 



O grupo formado pelas senhoras que 

frequentaram a aula de musicalização na UBS Vila 

Nova Jaguaré, ou as “Seresteiras do Jaguaré”, como 

gostam de ser chamadas, puderam, em novembro, 

colher os frutos do trabalho que realizam juntas há 

aproximadamente 3 anos. 

Este é um dos grupos mais consistentes do PALCO. 

As senhoras são muito engajadas no projeto de 

aprender e espalhar suas canções pelo bairro onde 

vivem. 

Em novembro, elas se prepararam para a 

apresentação da Mostra PALCO, que encerrou o 

ano.

Desde o início deste trabalho, o grupo sempre teve 

receio de cantar o repertório sem o apoio das 

pastas com as letras das canções. Durante os 

ensaios, o educador Guilherme Augusto incentivou 

o grupo a cantar apenas com o apoio da memória.
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Musicalização para Senhoras  (Educador: Guilherme Augusto)

Após algumas experiências, as senhoras 

finalmente se sentiram seguras para isso. De 

acordo com Guilherme, com as mãos livres elas 

podem agora explorar melhor a presença 

corporal e a relação com o público, já que os 

olhares não precisam mais buscar as letras das 

canções. O grupo se sentiu orgulhoso por esta 

conquista. 

As senhoras receberam a visita da figurinista da 

Mostra e ficaram bem contentes com as roupas 

da apresentação! O grupo também aproveitou 

os ensaios de novembro para estudar 

cuidadosamente o roteiro da Mostra, as 

entradas, saídas, assim como o deslocamento 

pelo espaço. 
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Violão para Iniciantes  (Educador: Marcos Coin)

Durante todo o mês de novembro a turma de violão para iniciantes que se encontrava 

semanalmente na Escola Estadual Deputado Augusto do Amaral trabalhou na preparação 

dos vídeos que foram exibidos durante a Mostra Palco 2019. Nestes vídeos, os participantes 

falaram sobre seus lugares mais significativos no bairro e, é claro, tocaram muito violão! 

Além de praticar as canções do repertório, o grupo aprendeu a tocar a canção “Ahhh

Jaguaré”, composta pelos participantes da aula de violão para iniciados. A proposta é que 

alguns iniciantes os acompanhem durante a apresentação na Mostra PALCO. 

No dia 27 de novembro, a turma realizou a última aula em um formato de confraternização. 

O educador Marcos Coin comenta o desempenho da turma ao longo do ano de 2019:

A turma encerra o ano com muito conhecimento adquirido. Acho que a maioria deles 

conseguiu se desenvolver e construir um caminho com o violão. 

A característica mais marcante dessa turma, além da solidariedade, que eu tive a chance de 

iluminar várias vezes aqui neste espaço durante o ano, é a coragem de enfrentar os desafios 

propostos pelo Projeto. Neste mês trabalhamos a música composta pelo outro grupo e eles 

adoraram a ideia de aprender a tocá-la. Além disso, vários deles aceitaram o desafio de 

serem gravados nos nossos vídeos para a Mostra.
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A turma de violão para iniciados esteve muito engajada na preparação da canção 

que compôs especialmente para a Mostra Palco 2019.

O objetivo deste mês era lapidar esta canção, cuidar de cada detalhe para que ela 

se desenvolvesse ainda mais, para que todos a tivessem na ponta dos dedos! 

Entre outros ajustes, foi necessário acertar o tom da canção para que o grupo, 

que é formado majoritariamente por mulheres, pudesse cantar confortavelmente. 

O educador Victor Mendes comenta mais sobre esta preparação: 

A sala tem 19 alunos, de 14 a 73 anos. Nesse mês focamos as aulas inteiramente 

na música que foi apresentada na MOSTRA. Depois de resolvermos as questões 

formais e melhorar cada vez mais a execução da canção, foram incluídos dois 

depoimentos (um em forma de quadrinhas e outro, um relato livre) que foram

apresentados durante a música. 

Violão para Iniciados  (Educador: Victor Mendes)

O trabalho nas três aulas que tivemos em novembro (pois 

uma delas foi dedicada ao monitoramento de final de ano) 

foi bastante objetivo e produtivo.

(...) Fiquei surpreso com a rapidez que o grupo pegou a nova 

melodia e estudou com os áudios que enviei. Achei muito 

bonito, também, a forma como alguns educandos que não 

se apresentaram, participaram e ajudaram no ensaio, isso 

mostra como o objetivo final não é somente a apresentação, 

mas o processo, a convivência e o desenvolvimento do 

coletivo e de cada um. 

O vídeo com a turma tocando essa música pode ser 

visualizado no link abaixo ou no arquivo anexo ao e-mail: 

https://www.youtube.com/watch?v=vy5vMAkyxfU

https://www.youtube.com/watch?v=vy5vMAkyxfU


A chegada de uma nova educadora-

diretora que os convidou a convocar 

suas memórias de vida, a chegada de 

pessoas com idades e experiências de 

vida muito diferentes daquelas 

conhecidas pelos antigos 

participantes, a preparação da 

apresentação realizada na Casa do 

Saber, no mês de junho, tudo isso foi 

vivenciado de modo muito intenso 

por este grupo que chegou, no mês 

de novembro, em uma espécie de 

ponto de chegada. 
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Memória e Cena (Cia PALCO de Teatro)  (Educadora: Sandra  Lessa)

Ponto de parada, seria mais adequado, 

pois o tempo seguirá e novas 

memórias serão construídas por cada 

um deles. 

O processo todo foi mais do que 

significativo, foi transformador para 

cada participante.

A educadora Sandra Lessa fala sobre 

essa conclusão que é, na realidade, 

um novo ponto de partida, para um 

caminho que continuarão 

percorrendo, mas com novas bagagens 

de vida:

Os integrantes da Cia de Teatro 

chegam ao fim deste trabalho com 

uma ampla noção das texturas da 

memória. Percebem sua importância 

enquanto formação de identidade, e 

ampliam o desejo de refletir futuros. 

A integração de gerações formou uma 

complexa convivência, rica em seus 

desafios e plena em seus afetos. Agora 

vamos juntos, cada qual com sua 

história, que se encontra em 

ressonâncias coletivas, atravessar o 

rito do teatro. Muita emoção na 

finalização deste ano.  

A Cia Palco de Teatro talvez 

tenha sido a turma que mais 

enfrentou novos desafios ao 

longo do ano de 2019. 
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Novembro encerrou mais um curso de palhaçaria

do Projeto PALCO, ministrado pela atriz e palhaça 

Juliana Balsalobre. 

Ao longo do mês, os jovens participantes se 

dedicaram na preparação dos três esquetes que 

foram apresentadas durante a Mostra PALCO 

2019. Em uma das cenas, os palhaços tocaram 

instrumentos e em outra, uma onça invadiu o 

Jaguaré! 

A educadora Juliana relata este processo de 

finalização e comenta os avanços do grupo: 

Ontem fizemos nossa última aula antes da Mostra 

e foi assim que eu os senti. Cada um a seu modo 

mas, mais despretensiosos, mais alegres com a 

possibilidade de poder errar com humor.

Ao mesmo tempo, esse foi um mês intenso para 

eles, onde tivemos faltas, atrasos, conversas, 

questões particulares e fortes de cada um que 

vivem uma idade que é bastante delicada e, 

Palhaçaria (Educadora: Juliana Balsalobre)

muitas vezes, em situações bastante vulneráveis. 

Mas quando colocam a máscara do palhaço, 

parece que tudo isso é esquecido e conseguem se 

envolver e entrar nessa outra atmosfera que, 

acredito eu, ser tão necessária para continuarmos 

o caminho.

Dentro da técnica da palhaçaria eles tiveram 

grandes ganhos: entendem e se apropriam 

melhor da triangulação, estão compreendendo 

melhor o tempo cômico, os corpos dos palhaços 

estão bem mais presentes e vivos. E cada um já 

encontrou seu próprio jeito de ser palhaço. Único 

e verdadeiro.
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O foco do trabalho durante o mês de 

novembro foi o desenvolvimento da 

coreografia que as turmas de dança da 

Escola Estadual Henrique Dumont Villares e 

da Escola Estadual Professor João Cruz Costa 

apresentaram na Mostra PALCO 2019. 

A educadora Patrícia Alegre optou por criar 

uma só coreografia para as duas turmas e 

para prepará-las.  Ela propôs exercícios que 

proporcionassem a abertura da escuta, a 

percepção do outro e a sensação de mover-

se coletivamente. 

As turmas também realizaram muitas 

atividades em roda e aprenderam a canção 

“Maré”, que foi cantada durante o cortejo 

na Mostra PALCO 2019. 

Dança e Expressão Corporal para Crianças  (Educadora: Patrícia Alegre)

A coreografia apresentou “a dança das 

águas”, que faz referência aos rios 

subterrâneos do bairro Jaguaré, assim 

como, movimentos criados a partir do 

estudo de vários tipos de amarelinhas, 

das mais tradicionais até a versão 

Africana, na qual todos pulam ao mesmo 

tempo. 



Violão para Jovens –Organização Social Alquimia  (Educador:  Toninho Silva) 
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Os participantes da aula de violão que 

acontece na Organização Social 

Alquimia se preparam para o Auto de 

Natal. Por este motivo, todas as 

atividades realizadas ao longo do mês 

tiveram como objetivo a aquisição de 

domínio técnico e musical das 

músicas. 

Uma das canções é tocada no ritmo 

do baião e para prepará-la, o educador 

Toninho Silva propôs atividades que 

explorassem este ritmo utilizando 

outros instrumentos como o triângulo, 

o cajon e a meia-lua. A 

experimentação dos outros 

instrumentos facilitou a execução do 

ritmo no violão. 

O educador Toninho está satisfeito 

com a evolução do grupo. Ele relata: 

Os avanços que já tinham ocorrido no 

mês anterior foram consolidados. A 

turma está mais madura e com uma 

desenvoltura maior para tocar violão.

Os educandos estão mais seguros em 

tocar as músicas do repertório. É 

nítido que adquiriram uma 

compreensão mais musical das 

músicas executadas. Pelo fato de não 

terem violão em casa para praticar, o 

processo de aprendizado ainda está 

aquém do esperado, mas nas 

circunstâncias atuais, o desempenho 

deles é fantástico.



De acordo com o educador Guinho Nascimento, as crianças que participam das aulas de dança na Organização Social Alquimia 

apresentaram, ao longo do ano, muitos desafios no que se refere à capacidade de escuta e respeito ao outro. 

Por diversas vezes, os aquecimentos e propostas corporais tiveram que dar lugar para rodas de diálogo por conta dos conflitos entre 

as crianças. Temas como a violência e o preconceito foram frequentemente discutidos. 

Neste sentido, o educador procurou trabalhar garantindo estes espaços de fala e escuta e por vezes, aproveitou os temas que 

surgiram nestes momentos em suas atividades. 

Desde o mês anterior, Guinho relata que os conflitos não desapareceram, mas que a convivência harmônica entre os educandos se 

tornou mais possível. 

Em novembro, as turmas prepararam coreografias que foram inseridas no Auto de Natal, evento da Organização Social que aconteceu 

em 11 de dezembro. 
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Dança para Crianças –Organização Social Alquimia  (Educador:  GuinhoNascimento) 
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PALHAÇARIA    por Juliana Balsalobre PARTE 1

Então, o que eu faria de 

principal nesse ensaio, seria 

ganhar em ritmo! O famoso 

"timing" tão difícil de ensinar... 

As 15h, pontualmente, todos os 

alunos já estavam na sala. 

Fizemos uma roda e 

conversamos um pouco sobre o 

ensaio do dia anterior. Eles 

comentaram que foi bom, pois 

conseguiram entender o tempo 

de troca de roupa, o tempo de 

uma coisa para a outra e de 

fato, se sentiram mais seguros e 

apropriados do espetáculo como 

um todo. 

Apontei coisas especificas de 

cena, marcação, contra-

regragem, coisas para eles 

estarem atentos, e apontei 

pequenos detalhes de

Aula do dia 24/11/2019.

A aula ontem começou as 15h e 

foi até às 19h30. Havia 6 alunos 

entre 19 e 23 anos. Thiago não 

esteve presente. 

Iniciamos a aula no CEU e 

depois fomos passando as cenas 

nos locais referentes a cada 

esquete, ou seja, fomos para 

rua.

O foco da aula era ajustar as 

cenas que faríamos na Mostra,  

ganhar mais ritmo nas esquetes 

e resolver alguns problemas de 

cena, além de deixar os alunos 

seguros para a nossa 

apresentação. 

No dia anterior, o grupo de 

palhaços participou do ensaio 

da Cia. Fizemos uma passada do 

espetáculo todo, com os 

esquetes de palhaço. E isso foi 

muito importante para eles. Pra 

sentir o todo do espetáculo! 

Sentir sobre o que estamos 

falando. 

Nesse ensaio pude perceber os 

problemas, o que estava 

funcionando e o que 

precisávamos limpar. 

Conversei um pouquinho com o 

Leandro e o Wally também, e 

eles me deram um retorno 

muito positivo dos esquetes, 

mas comentaram sobre o ritmo 

que era necessário ganhar na 

primeira esquete, a fim de não 

quebrar o ritmo do espetáculo.

interpretação e intenção dos 

palhaços. Além de falar sobre o 

ritmo, principalmente da 

primeira cena - que 

precisávamos ganhar.

Feito essa primeira conversa, 

fizemos um breve aquecimento 

das articulações do corpo e 

fomos para as cenas!  

Como havia chegado o figurino 

que Eros usa por baixo de sua 

calça, um calção com o coração 

no bumbum, achei que 

tínhamos que dar destaque a 

isso em alguma cena. Então, 

ensaiamos esse " truque" que a 

calça cai e aparece o calção. 
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PALHAÇARIA    por Juliana Balsalobre PARTE 2

Parece simples, mas para essa 

gague funcionar, ensaiamos isso 

durante uns 30 minutos. O 

palhaço mora nos detalhes. 

Fomos então para o primeiro 

esquete que foi feito no Teatro. 

Dei o nome para essa cena de 

“Um blues qualquer”. É uma 

cena musical, sem falas, mas 

com muitas intenções e olhares 

e é onde o público irá conhecer 

a personalidade de cada 

palhaço. 

Eles passaram uma vez a cena, e 

melhorou um pouquinho com 

relação ao ritmo, mas ainda não 

era bem isso... Pedi que eles 

repetissem a cena 

aceleradamente, sem dar tempo 

em nada, apenas como um

exercício. Foi ótimo, o tempo, o 

ritmo e até as nuances que a 

cena ganhou. Eles acabaram 

bem cansados. Paramos para 

uma água. 

Fomos para cena da Onça. 

Quando Thiago não está, quem 

faz o domador é o Carlos. Essa 

cena também precisávamos 

ganhar em ritmo e arrumar as 

posturas da onça. Quem fica 

dentro do boneco onça é o Erick 

e o Eros. Lá dentro é quente e 

cansa. Então eu tenho que ser 

bem precisa, dar instruções 

simples e que funcionem para 

eles não se cansarem tanto. 

Fizemos um bom ensaio e Carlos 

já faz o domador a seu modo, 

inventou um novo texto e 

trejeitos bem divertidos!

Anderson e Aline que, nessa 

cena fazem os assistentes, 

também estão super bem! 

Sinto que quando mudamos 

uma coisa muito rapidamente 

da cena, o Anderson fica meio 

perdido, demora um pouco pra 

entender a mudança e nesse 

momento o palhaço dele 

aparece com tudo, eu dou risada 

e falo: É isso mesmo Perna Seca 

(esse é o nome do palhaço do 

Anderson) não precisa entender 

não! E ele dá uma risadinha de 

criança. Essas são as pérolas 

que não dá pra deixar escapar! 

Esses "erros" que pro palhaço 

são acertos! 

Demos mais uma pausa para 

lanche e água e fomos para a 

rua, ensaiar discretamente no

local onde seria feita a cena da 

onça. Foi fundamental esse 

ensaio no local para eles 

entenderem onde fica o público, 

onde eles ficam e etc. Ali, 

fizemos apenas um ensaio 

técnico, sem a onça, só para 

entendimento do espaço 

mesmo. 

Por fim, fomos ensaiar a última 

cena dos palhaços que 

aconteceu em cima do Canto da 

Arte. Essa cena é feita por Erick 

(Palhaço Titinho) e Carlos 

(palhaço Frederico). É a cena 

inspirada em Godot. Os 

palhaços se encontram, riem e 

choram e depois não sabem 

mais o que fazer e resolvem 

continuar andando. 
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PALHAÇARIA    por Juliana Balsalobre PARTE 3

Fomos para o local a onde será 

feita a apresentação. Já estava 

noite e o barzinho do local 

estava aberto, tocando música 

alta e alguns jovens estavam ali 

conversando. 

Começamos a ensaiar. O senhor, 

dono do bar, pediu desculpas 

para nós por causa do som alto. 

Falou que ia tirar a música para 

ensaiarmos.  E assim ele fez, foi 

muito gentil. 

Começamos o ensaio e uma 

criança que estava andando de 

bicicleta parou para olhar e dar 

risada. Ao fim dessa cena, os 

meninos terminam subindo a 

escada - uma imagem bonita. 

Quando estavam em cima, pedi 

que eles descessem como se a

escada fosse uma escada 

rolante. Os jovens que estavam 

lá dispararam a rir e diziam: -

Nossa! parece mesmo uma 

escada rolante!! Foi um clima 

bem gostoso nosso ensaio ali.  

Eles fizeram a cena  e apontei 

pequenas coisas com relação ao 

tempo e a triangulação. Eles 

repetiram a cena. E ganharam 

com os apontamentos! Fizemos 

uma roda e gritamos nosso ALE 

HOUPE!! 

Perguntei como estavam, se  

sentiam-se seguros para a 

apresentação e todos disseram 

que sim, que foi importante 

esses dois ensaios do sábado e 

domingo. Eles saíram felizes! 

Com energia! Acho que isso é 

um bom sinal.

Carlos me perguntou se ele 

poderia levar um desodorante 

vazio para, na hora do arco de 

fogo onde a onça vai passar, ele 

espirrar o desodorante e fingir 

que acende um fósforo! Eu acho 

ótimo essas coisas! Quando as 

ideias não param e chegam 

mesmo que no último ensaio! 

Disse pra ele que sim! Para ele 

fazer isso! Ontem também 

tivemos a ideia de na cena do 

Carlos e Erick, o Anderson tocar 

uma música no baixo dele - ele 

vai treinar essa semana e eu 

acho muito bom isso, quando 

eles estão sempre criando, 

inventando até o último minuto. 

O palhaço é uma linguagem que 

permite isso! O grupo tá bem 

junto! Eles estão bem ligados no

espetáculo como um todo e 

estão se ajudando. Tem um 

espírito de coletivo nesses cinco, 

muito legal!
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BANDA PARA JOVENS (CIA PALCO DE MÚSICA)     por André Freitas

Como dito anteriormente, as 

aulas em novembro tiveram o 

objetivo de ensaiar as músicas 

para a Mostra e todas as 

questões envolvidas na logística. 

Normalmente o processo é bem 

tranquilo. A questão é que a 

música sugerida pelo Wally, com 

a proposta de encerrar as 

apresentações, apresentou uma 

dificuldade técnica, pois a

mesma tinha pouca referência 

para se pesquisar (Sem cifra, 

partitura e  poucas versões de 

áudio). Prevendo a dificuldade

que seria, planejei uma aula onde 

iríamos resolver todas as questões 

de forma coletiva. 

Separei a turma em grupos de 

trabalho e dessa forma cada um 

foi ajudando, a sua maneira, a 

“tirar” a música. 

Foi uma atividade onde eles 

demonstraram a força do grupo 

em realizar o desafio proposto. Ao 

final da aula já tínhamos quase 

toda a música pronta com os 

detalhes sendo resolvidos ao

longo da semana. 

Acredito que tenha sido a primeira 

vez  em que tiraram uma música 

inteira, do início, sem nenhuma 

referência, sendo agora um motivo 

de orgulho para eles.

A ideia durante esse mês de 

ensaios era conseguir manter todos 

motivados e principalmente, 

focados para alcançar o melhor 

resultado possível. 

Por isso meu papel foi de estar 

atento às particularidades de cada 

um e às suas dificuldades, para que 

o grupo atingisse juntos, os 

objetivos propostos.

Acredito que seguimos na 

mesma linha de muito diálogo 

e trabalho em conjunto, o que, 

na minha opinião, fortalece 

questões como cidadania, 

respeito à diversidade e 

opiniões divergentes . 

Questões como 

empoderamento das mulheres, 

feminismo e a participação de 

forma igualitária da mulher na 

sociedade aparecem sempre 

nas relações do grupo, o que 

vem sendo muito construtivo 

para todos.  
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A turma continua bastante 

assídua, poucas faltas, e 

todos sempre chegam muito 

animados aos encontros. 

Porém algumas vezes, essa 

euforia atrapalha o 

andamento das atividades, já 

que o grupo tem grande 

dificuldade em se escutar. 

Para isso tenho estado muito 

atenta ao que propor como 

convite à aula para que os 

educandos consigam iniciá-la 

com um estado de presença 

minimamente favorável ao 

desenvolvimento da atividade.  

Nos dois encontros que 

antecedem a mostra (22 e 

29/11) planejei realizar 

novamente no refeitório para

DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL PARA CRIANÇAS (JAGUARÉ)     por Patrícia Alegre                                        PARTE 1

evitar maiores dispersões, 

como geralmente ocorre 

quando trabalhamos em 

outros espaços da escola. 

Ainda assim, trata-se de um 

grupo que tem uma energia 

bem alta e tudo que precisa 

ser resolvido é sempre à base 

de gritos e xingamentos. 

Certamente essa é a maneira 

que essas crianças estão 

acostumadas a conversar, 

dentro e fora da escola. 

Inclusive, na conversa com 

Diana, muitas crianças 

afirmaram que eu era muito 

calma, que não gritava. 

Com isso, ficou claro que a 

referência de professora que

eles tem é aquela que grita e 

perde a paciência. 

No monitoramento, também 

achei curioso o fato de a 

grande maioria dos 

educandos escreverem que 

são “bravos”. Parecem estar 

sempre com os nervos à flor 

da pele. 

Ao longo do ano, conversei 

muito com os educandos 

sobre esse assunto, de tratar 

o outro da maneira como 

gostaria de ser tratado, de se 

colocar no lugar do outro e de 

buscar maneiras menos 

violentas de se comunicar. 

Mas tenho consciência que 

1h20 por semana não vai 

mudar um padrão tão 

enraizado. 

Espero que, ao menos 

possibilitar que essas 

crianças reflitam e saibam 

que nem toda professora 

precisa berrar para 

conseguir atenção da classe. 

E que respeitamos o outro 

independentemente dele ser 

mais velho, mais novo, 

homem, mulher, pai, 

professor ou morador de 

rua. 

Ou ainda, independente de 

receber ameaça. Respeito 

não deve acontecer sob 

ameaça. 

Entretanto, o caminho na 

escola é o inverso!
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Muitas vezes, dentro da 

escola, acabo me sentindo na 

contramão, no sentido de 

não fazer ameaças, de não 

estimular a competitividade e 

de promover a autonomia 

dos educandos. 

DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL PARA CRIANÇAS (JAGUARÉ)     por Patrícia Alegre                                        PARTE 2



PALCO Voluntário
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Durante o mês de novembro, o voluntário Alexandre Liba mediou a 

atividade de desenho para crianças na Escola Estadual Henrique 

Dumont Villares e, juntos, finalizaram as criações a partir da observação 

de elementos da natureza e também seus autorretratos.  Todas as 

produções das crianças fizeram parte do espaço expositivo da Mostra 

PALCO.

PALCO Voluntário é uma das 

seis áreas de atuação do Projeto 

PALCO com o objetivo de 

fortalecer os laços entre 

diferentes atores sociais e 

comunidades, em prol de um 

bem comum.



Sonho Sonhado, Sonho Realizado
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Thuane Barretto, ex participante do Projeto PALCO e integrante da Cia Tô em Outra Cia de Teatro, criada por 

jovens que também participavam do Projeto PALCO, junto com sua colega de turma Simone Silva, concluíram 

o curso de Psicologia na Universidade Paulista – UNIP com a defesa do TCC “Um olhar psicológico sobre 

fatores psicossociais ligados ao desenvolvimento de transtornos mentais em mulheres que trabalham na 

prostituição na Grande São Paulo”, pelo qual obtiveram a nota máxima da banca examinadora.  Além disso, 

durante o segundo semestre de 2019, as jovens realizaram Oficinas de Criatividade com jovens participantes 

da Cia PALCO de Música, como estágio obrigatório da faculdade, com supervisão de Leandro Oliva.

Para Simone, “o trabalho realizado com as Oficinas de Criatividade criou um espaço de acolhimento e de 

abertura para novas vivências, no qual todos pudemos aprender. Foi uma experiência profunda, 

transformadora e de uma beleza indescritível.”

Segundo Thuane,  “as oficinas de criatividade foram um encontro com um eu diferente, um eu desconhecido, 

um eu oficineira. Aprendi ao questionar os participantes, aprendi me questionando, aprendi nas trocas, nos 

deslocamentos, nos novos vôos.”

Sobre ter sido educanda no PALCO, Thuane relata: “Quando entrei no Projeto, estava na minha primeira 

formação acadêmica, imaginava que faria parte de  um curso de teatro, não fiz, ao invés disso integrei uma 

potente companhia que se tornou minha família, saí com muitos irmãos e um pai que preenche meu coração 

de muito orgulho. Durante a minha segunda formação acadêmica, nutri o sonho de encerrar em família, 

plantando mais sementes onde eu havia sido semeada, grande realização ter vivido tudo isso!”

Simone Silva e Thuane Barretto



Sonho Sonhado, Sonho Realizado
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Lidiene Santos Lima, 22 anos, participou do Projeto nos anos de 2012 e 2013 e este ano concluiu a 

graduação no curso de Direito, como bolsista ProUni na Universidade Paulista – UNIP. 

O título do TCC que defendeu foi: Dignidade da Pessoa Humana dos Transexuais e Travestis no Sistema 

Penitenciário Brasileiro: um estudo a partir da ADPF 527. Lidiene também foi aprovada no Exame de 

Ordem da OAB em agosto de 2019.

Ela relatou: “Bom, eu participei do projeto entre 2012 e 2013 e digo que foi essencial para minha 

formação humana. Eu tinha apenas 15 anos quando comecei a participar da CIA e foi uma experiência 

incrível, pude ampliar meus horizontes e conhecer pessoas fantásticas.

O projeto me mostrou que independentemente das dificuldades ou de onde você veio, não existem limites 

para o nossos sonhos. Aprendi também sobre empatia, respeito, cidadania.

Foi muito importante esse período do qual participei do projeto social, é imensurável a mudança que 

trouxe para minha vida e minha formação como cidadã.

Sou muito grata pela oportunidade e pela confiança que sempre me proporcionaram ❤.”



Sonho Sonhado, Sonho Realizado
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Daniela Adelina Viana, 26 anos, participou das aulas de Banda e Violão do Projeto PALCO nos 

anos de 2014 a 2016 e este ano, concluiu a graduação em Engenharia Civil na Universidade São 

Judas Tadeu. 

O título do TCC que defendeu foi: “Contenção de parede diafragma – considerações de projeto, 

execução e estudo de caso”. 

Ela relata: “Com o projeto eu trabalhei minha timidez e me tornei mais sociável, fiz amizades 

incríveis, ganhei e compartilhei momentos memoráveis e tive a oportunidade de tocar com 

professores maravilhosos como o Guilherme Meyer e o Carlos Amaral.  Só tenho a agradecer ao 

Projeto PALCO e seus representantes.  Parabéns pela iniciativa e respeito pelas pessoas. Muito 

obrigada!”



Dia a dia no PALCO

18/Novembro

19/Novembro
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Em 18 de novembro, a equipe PALCO 

realizou mais um encontro mensal 

focado na Mostra PALCO 2019.

Dia 19 de novembro foi dia de 

divulgação da Mostra PALCO 2019 nas 

escolas públicas parceiras, 

organizações sociais, comércio local, 

UBS Vila Nova Jaguaré e CEU Jaguaré.

23 e 24/Novembro

Em 23 e 24 de novembro, os 

participantes do Projeto PALCO assistiram 

ao espetáculo “Eu de você” com Denise 

Fraga e depois participaram de um bate-

papo com a atriz.



Dia a dia no PALCO

02/Dezembro

07/Dezembro
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Em 02 de dezembro, a equipe PALCO 

se reuniu na última reunião de equipe 

para avaliar e celebrar o ano de 2019 

e comemorar o 6º ano do PALCO.

Dia 07 de dezembro, as crianças que 

participaram das aulas de 

musicalização pelo Projeto PALCO na 

Associação Aquarela, se apresentaram 

na 7ª Mostra de Trabalhos da 

instituição.

Em 04 de dezembro, a convite da educadora de dança do 

Projeto PALCO, Patrícia Alegre e fortalecendo a área de 

formação de plateia do Projeto PALCO, o grupo Zumbi boys 

(ganhador do prêmio Intervenção Urbana) fez uma 

apresentação interativa para 390 alunos da E.E. Henrique 

Dumont Villares e mostrou que a dança possibilita o 

encontro com outros centros de percepção valorizando a 

sensibilidade para reinventar maneiras de viver. 

04/Dezembro



Dia a dia no PALCO
11/Dezembro
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Dia 11 de dezembro, o quarteto de 

violões do Projeto PALCO realizou uma 

apresentação durante o coquetel  do 

evento “Dia das Operações Especiais” 

na sede da empresa Roche no Jaguaré.

11/Dezembro

Em 11 de dezembro, as turmas de 

dança para crianças e violão da OSC 

Alquimia, se apresentaram no Auto de 

Natal da instituição.

10/Dezembro

Dia 10 de dezembro, a educanda e 

também jovem educadora do Projeto 

PALCO, Aline Cesário, que está conosco 

desde 2012, realizou uma 

apresentação no exame aberto do 2º  

semestre da faculdade de Artes 

Cênicas da Universidade Anhembi-

Morumbi, da qual é aluna.

* passagem de som, pois as fotos, 

durante o evento, foram feitas pela 

empresa Roche e não estavam 

disponíveis no momento de 

finalização deste documento.
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19/Dezembro

Em 19 de dezembro, será realizada a última 

reunião de gestão para avaliar, administrativa e 

pedagogicamente, o ano de 2019 bem como, 

traçar os primeiros planos para 2020.

13/Dezembro

Dia 13 de dezembro, o projeto apresentado 

para 2020, Projeto PALCO – Periferia SP, foi 

aprovado pela Secretaria Especial da 

Cultura, no artigo 18 de Incentivo à Cultura 

(lei núm. 8.313/91 promulgada em 1991).  

A identificação do Projeto aprovado pela 

Secretaria Especial da Cultura foi publicada 

no Diário Oficial da União: Seção 1 Página 

9 em 13 de Dezembro de 2019, sob o 

PRONAC 193714.
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Em 01 de dezembro, ocorreu a 

Mostra PALCO 2019. Foi um 

espetáculo itinerante com artes 

visuais, música, dança, teatro, 

repleto de crianças, jovens, adultos 

e senhoras de quatro escolas 

públicas, uma organização social e 

uma Unidade Básica de Saúde do 

Jaguaré.

A cenografia foi assinada por Cesar 

Rezende. Parte dela foi constituída 

por um espaço expositivo no CEU 

Jaguaré com os desenhos das 

crianças da E.E.Henrique Dumont 

Villares e com elementos que 

remetem ao tema da mostra: 

memória.

Após a Mostra, 10 bancos e o 

tapete de grama sintética que 

formaram a arena foram doados 

para o Canto da Arte Jaguaré, 10 

bancos, alguns painéis de madeira 

do espaço expositivo e as árvores 

de vime que ambientaram o CEU 

Jaguaré foram doados para a E.E. 

Deputado Augusto Amaral, algumas 

árvores para o CEU Jaguaré, outros 

painéis para as Escolas Estaduais 

E.E.Henrique Dumont Villares, E.E. 

Professor João Cruz Costa e E.E. 

Professora Maria Eugênia Martins.

Os sapatos foram doados ao projeto 

Poder da Dança, também realizado 

no bairro Jaguaré. 
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Os figurinos utilizados pelos 

participantes foram criados pela 

figurinista Silvana Marcondes 

que, ao longo do semestre, 

visitou as atividades e conversou 

com os participantes.

Após a Mostra, cada educando 

foi presenteado com o seu 

figurino.

Os educandos expressaram 

muita alegria ao receber as 

roupas e alguns deles disseram 

que utilizarão em outros eventos 

como festas e igreja.

As crianças da Associação 

Aquarela, também usaram 

novamente seus figurinos na 

Mostra da instituição.
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A identidade visual da Mostra, os cartazes de 

divulgação e o programa em formato de um 

jogo da memória foi desenvolvido pela 

designer Valéria Pagani. De um lado, fotos dos 

participantes realizadas por Carol Rahal 

durante a Mostra PALCO 2018 e, no verso, 

informações sobre o Projeto PALCO, ficha 

técnica do espetáculo 2019, agradecimentos 

aos parceiros, patrocinadores, voluntários e 

doadores.
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Em 30 de novembro, um dia 

antes da Mostra, foi 

realizado um ensaio geral 

para marcar tempos e 

espaços e possibilitar aos 

educandos uma visualização 

do todo.  

Este momento foi marcado 

não apenas pelos ajustes 

finais nas dinâmicas das 

apresentações e do cortejo, 

como também por muita 

diversão e integração entre 

os participantes e equipe.
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Em 01 de dezembro, 

aconteceu a Mostra PALCO 

2019.  No espetáculo 

“Memórias, Cantos e 

Encantos”, os educandos 

contaram suas histórias de 

vida e do bairro Jaguaré com 

teatro, dança, música e 

palhaçaria.  

Foi um espetáculo itinerante, 

com início no espaço 

expositivo do CEU Jaguaré, 

passando pelo teatro e 

seguindo em um breve cortejo 

até o Canto da Arte Jaguaré.
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“Repletos de poesia, os espaços públicos foram ocupados, lotados e 

ressignificados. 

A potência da comunidade.

A vida vivida na favela.

Ruas, becos e vielas transformaram-se em palcos e passarelas, já 

dizia a poeta em um dos saraus do Elo da Corrente em Pirituba. 

A rua é do povo.

A rua é nossa. 

O sabor e as cores da festa e da celebração.

Somos arte.

Somos a cultura de um território, de uma nação.

E nada vai tirar nosso chão”.

(Projeto PALCO 2019 - Memórias, Cantos e Encantos)

.

Roteiro:  

Espaço Expositivo "Museu de mim, museu de nós" e Ato 1: "Peça para lembrar" no CEU Jaguaré. 

Cena 1: Se essa rua fosse minha

Cena 2: Velha história oficial

Cena 3: Donas do morro

Cena 4: Primeira palhaçaria

Cena 5: Criança do futuro

Cena 6: Ditadura

Cena 7: Convite para o futuro

Cortejo "Um passeio pelo tempo e para nós", do CEU Jaguaré ao Canto da Arte Jaguaré. 

Parada 1: Futuro pelas brincadeiras

Parada 2: Viagem pelos sonhos futuros - pássaros, rios do Jaguaré, favelário e Maria Eugênia

Parada 3: Segunda palhaçaria

Parada 4: Janelas do mundo 

Ato 2: "Arena para cantar o Jaguaré", no Canto da Arte Jaguaré. 

Cena 1: Gavetas que nos revelam

Cena 2: Terceira palhaçaria

Cena 3: Eros e Dona Maria

Cena 4: Encontros ou Essa história é nossa
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Poema escrito e 

recitado ao final da 

Parada 2: Viagem 

pelos sonhos futuros -

pássaros, rios do 

Jaguaré, favelário e 

Maria Eugênia pelo 

educando Kayky

Nascimento, 16 anos, 

participante da 

atividade de teatro 

para jovens na E.E. 

Professora Maria 

Eugênia Martins.



84



85



86



87



88



89



PALCO Público

• 03 de Novembro

Espetáculo Alladin - o musical

Teatro Porto Seguro - 50 pessoas.

• 09 de Novembro

Espetáculo As crianças

Teatro do SESC 24 de Maio - 16 pessoas.

• 23 e 24 de Novembro

Espetáculo Eu de você

Teatro Vivo - 80 pessoas.

90

Durante os meses de novembro e dezembro, o Projeto PALCO e sua área de formação de plateia, distribuiu gratuitamente 182 ingressos para os espetáculos:

• 07 de Dezembro

Espetáculo O que mantém um homem vivo?

Teatro do SESC Consolação - 20 pessoas.

• 08 de Dezembro

Espetáculo O circo bélico

Teatro do SESC Santana - 16 pessoas.
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Guinho Nascimento                                   

(dança para crianças OSC 

Alquimia)

Anderson Douglas                                                

(jovem educador                                    

violão iniciantes)

Vanessa Petroncari
(teatro para jovens)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Nossa, tanta coisa...

Primeiro gostaria de 

agradecer a acolhida e o 

acreditar.  Foi no PALCO 

esta experiência que 

possibilitou eu descobrir 

que estava doente e 

precisando de ajuda.  A 

acolhida do Leandro e de 

todos foi fundamental 

para não desistir.

Aprendi a escutar mais e 

me reinventar sempre...

Gostaria de ter encontrado 

o Projeto em outro 

momento com a cabeça 

melhor.  Gratidão.

Em especial este ano 
trabalhei com uma 
variedade maior de idades, 
o que me possibilitou 
achar as melhores formas 
para ensinar para 
diferentes pessoas.

Que as coisas ficam mais 

fáceis e leves se eu dividir 

e pedir ajuda.

Que eu não estou sozinha 

e tem pessoas muito legais 

e “firmeza” perto de mim.

Daniela Divino              

(jovem educadora

violão iniciados)

Andreza Rodrigues      

(jovem educadora                                    

Cia PALCO de Teatro)

Wallyson Mota            
(coordenador artístico)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Foi um grande processo 

vivido de outra forma, 

outra maneira.  Ter 

ajudado criativamente, 

coletivamente, faz com 

que eu tenha grandes 

aprendizados tendo esse 

olhar de jovem, mas sendo 

educanda, são visões 

diferente mas que trazem 

grandes aprendizados, 

sentimentos e percepções.

Que temos que admirar as 

pessoas que trabalham 

com a gente.  É muito 

difícil trabalhar com 

alguém oposto à você, 

mas isso é ótimo porque a 

gente passa a se conhecer 

mais.

Quando fazemos as coisas 

com vontade e 

determinação, tudo fica 

bem.

Que é preciso ser muito 

transparente na 

comunicação entre a 

equipe, que é preciso 

ouvir o outro mas saber 

apontar os limites.
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André Freitas               

(banda para jovens)

Marcos Coin

(violão iniciantes)

Aline Cesário               
(jovem educadora            
Cia PALCO de Teatro)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Como educador, aprendi 

que é possível trabalhar da 

forma interdisciplinar, 

mesmo sem estar 

fisicamente, todos no 

mesmo espaço.

Aprendi a planejar melhor 

as atividades durante os 

meses.  Aprendi a editar 

vídeos.

Como agir 

profissionalmente diante 

de circunstâncias que não 

me agradam, como falar e 

me expressar, as 

responsabilidades com o 

outro e consigo.

Alexandre Liba               

(voluntário

desenho para crianças)

Juliana Balsalobre

(palhaçaria)

Toninho Silva
(violão OSC Alquimia)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Ficar percebendo o 

envolvimento da equipe e 

a integração das crianças.

Que o planejamento anual 

é fundamental para 

orientar o trabalho com a 

calma necessária para 

chegar no objetivo final.

Sobre a necessidade de se 

conversar, compartilhar, de 

perceber as necessidades 

que são as mesmas até 

nos momentos de 

divergências.
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Angélica Durães         

(coordenadora pedagógica)

Gabriela Balsalobre

(assistente administrativa)

Patrícia Ribeiro            
(coordenadora de criação)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Que não adianta nos 

iludirmos.  Vamos sempre 

ter problemas com, pelo 

menos um, educador ou 

educadora.  Muito difícil, 

com uma equipe tão 

grande e, principalmente, 

com tanta rotatividade, 

acertarmos 100% com as 

contratações.  Não adianta 

que nunca haverá um ano 

totalmente “pianinho”.

A burocracia por trás do 

projeto que me fizeram 

compreender melhor as 

direções da 

lei/patrocinadores e a 

importância das parcerias 

sérias e concretas.

Ter mais calma e paciência 

para lidar com questões 

que não dependem 

somente de mim.

Entender que o 

aprendizado é para toda a 

vida e que me frustrar por 

me achar incapaz, não irá 

me levar a nada.

Me senti feliz fazendo um 

trabalho que tem 

significado e sentido para 

mim e para o que eu 

acredito.

Que é importante partilhar 

os problemas para 

encontrar soluções 

possíveis.

Que é preciso olhar para 

cada detalhe do processo 

educativo para encontrar 

caminhos de 

aprendizagem significativa.

Victor Mendes               

(violão iniciados)

Eros Santana                                                     

(jovem educador                    

banda para jovens)

Guilherme Augusto   
(musicalização para 
crianças e musicalização 
para senhoras)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Aprendi, depois de alguns 

erros e tentativas, a dosar 

e compreender uma forma 

de comunicação e 

desenvolvimento do 

conteúdo que 

contemplasse a maioria 

dos alunos.  Também 

aprendi a aproveitar o 

conhecimento e potencial 

dos alunos e direcionar 

para os temas que 

tratamos no ano.

As formas diferentes que 

cada educador ensina, me 

fez olhar a educação de 

outra forma e me trouxe a 

vontade de ensinar.

Aprendi foi que dentro da 

forma de trabalho tem um 

cuidado muito especial em 

integrar a turma sem dar 

broncas ou obrigar a fazer 

a atividade, soube isso 

através de feedbacks vindo 

da coordenação da ONG, 

onde me relataram ter se 

emocionado como eu 

integrava educando com 

menos engajamento 

através do acolhimento e 

escuta da individualidade. 

Isso nem estava tão claro 

pra mim, mas aprendi a 

reconhecer durante esse 

processo.
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Patrícia Alegre                                

(dança para crianças - Jaguaré)

Sandra Lessa                                                

(Cia PALCO de Teatro)

Diana Annunziata      
(monitoramento e avaliação)

O QUE APRENDI O QUE APRENDI O QUE APRENDI

Que cada grupo de educandos é 

diferente e tem seu tempo. 

O maior aprendizado do ano, para 

mim como arte educadora, foi a ideia 

de “aula-poema”, introduzida pela 

Patrícia em uma das reuniões. Eu 

sempre tive essa noção que cada 

aula pode ser planejada permeada 

por um aspecto poético, porém 

nunca tinha conseguido efetivamente 

colocar isso em prática. Esse ano, a 

partir das provocações e orientações 

da Patrícia, aprendi que isso é de fato 

possível e eficaz numa aula de arte. 

Aprendi também a trabalhar em 

equipe com autonomia.

Aprendi a focar na meta final, amadureci 

minha experiência como educadora 

percebendo a importância do que se 

realiza no Projeto PALCO. Isto muitas 

vezes significava observar o todo e 

compreender que parte era apenas uma 

pequena fatia do que se produz no final. 

Aprendi que é possível sonhar encontros 

entre gerações distantes, que é possível 

dividir a criação cênica e dar a mão entre 

jovens e idosos no mesmo palco. 

Aprendi o quanto um trabalho organizado 

com todos responsáveis pelo seu 

compromisso, pode fazer dar certo uma 

grande apresentação que varra um 

espaço imenso: do teatro à comunidade. 

Não me esquecerei das cores invadindo a 

comunidade, nem o sorriso de cada 

participante neste dia. 

Que os processos de 
monitoramento e avaliação podem
ser momentos agradáveis de trocas 
e ainda muito potentes, quando 
estimulados com cuidado e feitos os 
convites para as reflexões com 
acolhimento e ludicidade.  E essa 
prática se tornou melhor aceita nas 
turmas ao desconstruirmos esses 
momentos de monitoramento e 
avaliação apenas como processos 
burocráticos de respostas à 
questionários.


