
 

 

 

 

 

 

27/02/18 

Instituto Equipe – Cursos 

Comunicação > Circulares 

  

Cursos Livres do Instituto Equipe de Cultura e Cidadania 

  

O Instituto Equipe – Cultura e Cidadania promove cursos livres nas dependências do 

Colégio, destinados a todo e qualquer interessado. Os participantes não precisam ter 

qualquer relação com a escola, mas convidamos com especial carinho os membros da 

comunidade Equipe: alunos, pais, professores, funcionários. Neste semestre temos 

cursos de circo, música, dança, cinema, literatura, redação e língua grega clássica. 

Um vasto menu à disposição de todos. 

As inscrições são feitas na secretaria da escola e o investimento varia conforme a 

carga horária e os custos operacionais de cada curso. Caso um deles não atinja o 

limite mínimo de 10 inscritos, será cancelado. 

O início será a partir de 19 de março, com exceção do curso de Iniciação ao Texto 

Literário que o início será 8 de março. 

Venha participar ainda mais da vida cultural do Colégio Equipe! E traga seus amigos! 

  

Circo (com Lua Tatit e Gonzalo Caraballo) 

 

 

A proposta do curso é que os alunos, a partir de brinquedos interativos criados por 

meio de diferentes técnicas circenses, brinquem, mas tendo como pano de fundo o 

desenvolvimento corporal. As principais técnicas a serem trabalhadas são o malabares 

e a pontaria, equilíbrio, jogos coletivos, acrobacias, palhaçadas e mágicas. Depois de 

dominarem as técnicas, os alunos vão preparar uma pequena apresentação para pais 

e convidados. Para mais informações sobre os professores e o trabalho, clique no link. 

 

 

http://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2018/02/curso_circo.pdf


 

 

 

 

 

 

Dia: terças-feiras 

Horário: das 18h15 às 19h45 

Público: alunos de 7 a 14 anos 

Valor: R$ 250,00 

 

Iniciação à Redação do Texto Literário (com Gílson Rampazzo) 

 

Neste curso trabalha-se o poema. O poema é útil para dar soltura e desenvolver uma 

relação mais aprofundada com a palavra. 

 

Dia: quintas-feiras 

Horário: das 17h às 18h30 e das 19h às 20h30 

Público: a partir dos 16 anos 

Valor: R$ 170,00 

  

Laboratório de Redação (com Gílson Rampazzo) 

 

Trabalham-se as formas narrativas curtas, crônica e conto, e, eventualmente, as 

narrativas longas, como novela e romance. Sem duração definida, podendo ser 

frequentado nos anos seguintes. 

 

Dia: terças-feiras 

Horário: das 17h às 18h30 e das 19h às 20h30 

Público: quem já passou pelo Curso de Iniciação com o professor 

Valor: R$ 115,00 

  

 

 



 

 

 

 

 

Grego Antigo (Projeto Minimus) 

 

O objetivo do curso é a introdução dos alunos à língua grega antiga, mais 

especificamente ao dialeto de Atenas dos séculos V e IV a.C., buscando apresentar-

lhes o universo da cultura clássica em algumas de suas manifestações, como a 

mitologia, a história e a iconografia desse período. 

 

Dia: quintas-feiras 

Horário: 18h15 às 19h30 

Público: alunos da 4ª à 7ª série do Ensino Fundamental 

Equipe responsável pelo projeto: 

Coordenadora – Paula da Cunha Correa (Profa. Ass. de Língua e Literatura Grega da 

USP); 

Professor – Márcio M. Chaves Ferreira (Mestre e Doutorando em Letras Clássicas 

pela USP, professor de Grego Antigo desde 2011 no NELE – Núcleo de Ensino de 

Línguas Estrangeiras, ligado ao Centro Acadêmico do departamento de Filosofia da 

USP). 

Valor: R$ 110,00 

  

Maio de 68 no Cinema (com Adilson Mendes) 

 

No cinquentenário de “Maio de 1968”, a proposta do curso é retomar filmes e leituras 

do período para tratar dos principais aspectos do movimento: 1) a liberação sexual e a 

crítica à sociedade de consumo (Feminismo; Movimento Hippie); 2) a reivindicação 

política e o discurso anticapitalista (Anarquismo; Situacionismo; Maoísmo); 3) a 

pesquisa artística e as formas de combate à arte tradicional (Cinema moderno; 

Literatura marginal; Teatro de vanguarda). 

 

Dia: terças-feiras 

Horário: das 19h às 21h 



 

 

 

 

 

 

Público: a partir de 14 anos 

Valor: R$ 135,00 

  

Curso de Dança (com a Dô) 

O curso tem como propostas conhecer e praticar danças de origens africanas que se 

tornaram significativas culturalmente no Brasil. 

 

Dia: quintas-feiras 

Horário: das 19h às 20h30 

Público: a partir dos 15 anos 

Valor: R$ 125,00 

  

Literatura para Vestibular (com Clenir Bellezi de Oliveira) 

 

Este curso aborda as nove obras sugeridas pelo maior vestibular do Brasil. As obras 

em si serão analisadas por meio da leitura de excertos, seguida de análise e debate 

relacionando o fragmento lido com a totalidade do texto. 

 

Dia: quartas-feiras 

Horário: das 19h às 21h 

Público: interessados em literatura 

Valor: R$ 135,00 

  

Grupo de Estudos de voz e movimento (com Rosana Araújo e Leo Cordero) 

 

Nos encontros do Ateliê Musical, os participantes poderão entrar em contato com 

vários aspectos do fazer musical, da improvisação e criação em grupo e da 

expressividade e comunicação artística. Ao final de três meses faremos uma pequena 

apresentação com o repertório realizado. 



 

 

 

 

 

 

Dia: quartas-feiras 

Horário: das 19h às 21h 

Público: a partir de 15 anos 

Valor: R$ 125,00 

 


