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Ministério da Cidadania e Usiminas apresentam
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As expressões da cultura de um país alimentam cada um dos processos educativos que 

acontecem em seu território, formando cidadãos participativos, críticos e conscientes 

de seu papel na transformação do mundo. Para o sociólogo Pierre Bordieu, as áreas de 

educação e cultura deveriam caminhar juntas, a partir da noção de que ambas estão 

presentes em cada lar, em cada comunidade, em cada escola, em cada instituição 

cultural, nas festas e visões de mundo que se encontram nos espaços públicos e, por 

contaminação, se transformam.

Essa ideia anima o Instituto Usiminas desde o início de sua atuação no Vale do Aço, 

por meio de sua área de Ação Educativa. Unindo educação e cultura às artes e ao 

meio ambiente, o Instituto promove o encontro de estudantes e suas famílias com as 

linguagens artísticas das artes visuais, teatro, dança, música, cinema e literatura, além de 

propor vivências ambientais de alto impacto, aliando teoria e prática de forma lúdica e 

experimental.

Com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, escolas 

e comunidade terão acesso às atividades programadas pelo Instituto Usiminas para o 

primeiro semestre de 2019, reunidas nesta publicação. 

Voltadas a públicos de faixas etárias e interesses variados, o conjunto de ações tem por 

objetivo principal a vontade de promover o acesso às artes, à cultura e ao meio ambiente 

como forma de ampliar os conhecimentos construídos na educação formal a partir de 

experiências artísticas e ambientais promovidas pelo Instituto.

Acreditamos que a cultura e a educação são fundamentais para fortalecer o país e para 

aprendermos a inventar formas de viver junto. Seja parte!
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Série Espetáculos 
Didáticos

Apresentações de espetáculos 
de qualidade para escolas e 
famílias.

Arte em Família

Vivências artísticas e ateliês 
práticos direcionados às famílias. 
Um momento de diversão e 
aprendizado para adultos e 
crianças.

Projeto Xerimbabo Usiminas 2019

Projeto de educação ambiental para escolas e famílias com atividades cujas 
temáticas se complementam para mostrar como o verde e a sustentabilidade 
fazem parte do DNA da Usiminas. Aventura no Viveiro e Conhecendo a Usiminas 
compõem a programação do Xerimbabo no primeiro semestre:

Aventura no Viveiro: passeio e contação de histórias no Viveiro de Mudas da 
Usiminas abordando a importância da preservação do meio ambiente.

Conhecendo a Usiminas: visita à Usina de Ipatinga com o objetivo de 
apresentar de maneira criativa o processo de produção do aço. 

12º Salão do Livro 
Vale do Aço

Intensa programação para 
escolas e famílias voltada para 
o incentivo à leitura.

Galeria Hideo Kobayashi

Localizada no Centro Cultural Usiminas, a galeria abriga exposições 
diversas abertas para comunidade. O espaço oferece visitas guiadas às 
exposições em cartaz que buscam relacionar os temas das exposições 
com a experiência de vida dos participantes.

Biblioteca Central de Ideias

Com acervo de mais de 9 mil títulos, o espaço oferece gratuitamente 
empréstimo de livros e acesso à internet para toda a comunidade.

Visitas Teatralizadas

Visita lúdica aos bastidores 
do Teatro, guiada por dois 
personagens, para escolas e 
famílias.

Programa de Formação 
de Professores e Arte 
Educadores

Cursos e oficinas voltados à prática de 
professores e arte-educadores.

Contação de Histórias 
na Biblioteca Central de 
Ideias

Momento lúdico e de aprendizado 
para escolas e famílias sobre o 
universo da literatura. 

CONHEÇA OS NOSSOS ESPAÇOS

CONHEÇA OS NOSSOS PROGRAMAS
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SÉRIE 
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

CANÇÕES, HISTÓRIAS E 
BRINCADEIRAS MUSICAIS 
DE BIA BEDRAN 
BIA BEDRAN E CABEÇA DE VENTO (RJ)

O espetáculo musical é composto por histórias, brincadeiras e canções 
já conhecidas das crianças e educadores, além de outras inéditas. Valori-
zando a presença física dos livros como se estivéssemos dentro de uma 
grande biblioteca, os contos e os personagens ganham vida nesta contínua 
viagem musical. Bia e seus músicos, que integram a Banda Cabeça de Ven-
to, contemplam a plateia com uma sonoridade extremamente brasileira e 
variada em gêneros musicais. 

Dias:  26, 27 e 28 de março – terça, quarta e quinta-feira
Horários:  26/3: 14h | 27/3: 9h e 14h |  28/3: 9h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas      
Duração: 1h15 min
Classificação: livre

Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 19 de fevereiro.

SÉRIE 
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

ENCONTRO DE VILÕES
CYNTILANTE PRODUÇÕES (BH)

Em um desfile inesquecível de personagens famosos (a madrasta da 
Cinderela, a Rainha Má, Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste e 
Malévola), eles vão tentar reverter todo o mal que fizeram para suas 
princesas prediletas, salvando os Contos de Fadas do maior vilão de 
todos os tempos: os eletrônicos! Esses aparelhos do mundo real são 
mais poderosos que qualquer feitiço e estão fazendo as crianças se 
esquecerem dos clássicos infantis. Será que vão conseguir? O musical é 
uma comédia divertidíssima para adultos e crianças.

Dias:  10 e 11 de abril – quarta e quinta-feira
Horários:  9h e 14h 
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas      
Duração: 45 min
Classificação: livre 

Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 14 de março. 
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VISITAS TEATRALIZADAS
“Visitas Teatralizadas” é uma encenação que conta a origem e a história 
do teatro de maneira dinâmica e interativa. Dois atores, juntamente com 
o público participante, têm a oportunidade de ver e explorar a estrutura 
do Teatro do Centro Cultural Usiminas a partir de um texto lúdico, que 
compara o teatro a um navio. O pirata Montenegro conduz os visitantes a 
uma experiência cercada de curiosidades! 

Mês: Março

Dias: 12 e 13/3 – terça e quarta-feira
Horários: 12/3: 8h, 9h, 10h, 14h e 15h | 13/3: 8h, 9h, 10h, 14h, 15h e 16h             
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
Classificação: acima de 4 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 12 de fevereiro. 

Mês: Maio

Dias: 15 e 16/5 - quarta e quinta-feira
Horários: 15/5: 8h, 9h, 10h, 14h e 15h | 16/5: 8h, 9h, 10h, 14h, 15h e 16h             
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
Classificação: acima de 4 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 25 de abril. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
NA BIBLIOTECA
CENTRAL DE IDEIAS 

Visita interativa pela Biblioteca Central de Ideias na qual os participantes terão mo-
mentos de aprendizado sobre o universo da literatura. De maneira lúdica, o espaço 
é apresentado por meio de contação de histórias com o objetivo de estimular a 
comunidade a se apropriar do espaço, dotado de acervo atualizado e diversificado. 

Mês: Março

Dias: 19 e 20/3 – terça e quarta-feira
Horários: 9h e 14h
Local: Biblioteca Central de Ideias do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: livre 
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 12 de fevereiro.

Mês: Abril

Dias: 16 e 17/4 – terça e quarta-feira
Horários: 9h e 14h
Local: Biblioteca Central de Ideias do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: livre 
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 14 de março. 
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A ARTE DE CANTAR E 
CONTAR HISTÓRIAS 
BIA BEDRAN (RJ)

Utilizando recursos musicais e teatrais, bonecos, adereços e as trilhas 
criadas para os textos de seus premiados livros infantojuvenis, Bia 
Bedran canta e conta histórias ao mesmo tempo em que disserta 
sobre os encantamentos que permeiam a viagem da palavra através 
dos tempos. Este momento visa promover o encontro do pensamento 
filosófico/científico com o próprio fazer artístico, numa comunhão 
capaz de desvelar inúmeros caminhos a serem trilhados no universo da 
narração de histórias.

Bia Bedran é cantora, compositora, escritora e contadora de histórias, 
graduada em musicoterapia e em educação artística e mestre em 
Ciência da Arte, um programa de mestrado da UFF (Universidade 
Federal Fluminense).

Dia: 25 de março – segunda-feira
Horário: 19h 
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 3h
Público-alvo: professores, educadores, licenciados, artistas, estudantes 
e afins.
Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na bilheteria.
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O ENSINO DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES A 
PARTIR DAS BNCC’S
VALQUÍRIA PRATES (SP)

No encontro, os participantes tomarão contato com elementos da Base 
Nacional Curricular Comum para o ensino das artes. Serão explorados 
conceitos chave para o desenvolvimento de habilidades a partir de 
linguagens artísticas e o processo de elaboração de aulas com base na 
seleção e organização de unidades temáticas, que constituem o acesso 
ao currículo de Artes na escola (artes visuais, teatro, música, dança e artes 
integradas). 

Valquíria Prates é escritora, curadora e educadora. Atua como 
colaboradora de museus, bibliotecas, universidades, escolas e instituições 
culturais realizando programas de educação, mediação e formação, 
fazendo curadorias de exposições e organizando publicações. Escreveu 
com Rafael Presto, Taiana Machado e Caio Paduan a coleção Ligamundo 
de ensino da arte nos anos iniciais da Educação Fundamental, aprovada 
no PNLD 2019.

Dia: 4 de abril – quinta-feira
Horário: 19h 
Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 3h
Público-alvo: professores, educadores, licenciados, artistas, estudantes 
e afins.
Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na bilheteria.
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SÉRIE 
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

CANÇÕES, HISTÓRIAS E 
BRINCADEIRAS MUSICAIS 
DE BIA BEDRAN 
BIA BEDRAN E CABEÇA DE VENTO (RJ)

O espetáculo musical é composto por histórias, brincadeiras e canções 
já conhecidas das crianças e educadores, além de outras inéditas. Valori-
zando a presença física dos livros como se estivéssemos dentro de uma 
grande biblioteca, os contos e os personagens ganham vida nesta contínua 
viagem musical. Bia e seus músicos, que integram a Banda Cabeça de Ven-
to, contemplam a plateia com uma sonoridade extremamente brasileira e 
variada em gêneros musicais. 

Dia: 26 de março – Terça-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h15 min.
Classificação: livre 

Entrada gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria. 

SÉRIE 
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

ENCONTRO DE VILÕES
CYNTILANTE PRODUÇÕES (BH)

Em um desfile inesquecível de personagens famosos (a madrasta da 
Cinderela, a Rainha Má, Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste e 
Malévola), eles vão tentar reverter todo o mal que fizeram para suas 
princesas prediletas, salvando os Contos de Fadas do maior vilão de 
todos os tempos: os eletrônicos! Esses aparelhos do mundo real são 
mais poderosos que qualquer feitiço e estão fazendo as crianças se 
esquecerem dos clássicos infantis. Será que vão conseguir? O musical 
é uma comédia divertidíssima para adultos e crianças.

Dia: 10 abril – quarta-feira 
Horário: 19h 
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 45 min.
Classificação: livre 

Entrada gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria. 
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VISITAS TEATRALIZADAS
“Visitas Teatralizadas” é uma encenação que conta a origem e a história 
do teatro de maneira dinâmica e interativa. Dois atores, juntamente com o 
público participante, têm a oportunidade de ver e explorar a estrutura do 
Teatro do Centro Cultural Usiminas a partir de um texto lúdico, que compara 
o teatro a um navio. O pirata Montenegro conduz os visitantes a uma 
experiência cercada de curiosidades! 

Mês: Maio

Dia: 15/5 - quarta-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
Classificação: livre
Agendamento gratuito na Ação Educativa a partir do dia 25 de abril.

Mês: Março 
Dia: 12/3 - Terça-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
Classificação: livre
Agendamento gratuito na Ação Educativa a partir do dia 12 de fevereiro. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA 
BIBLIOTECA CENTRAL DE IDEIAS 
Visita interativa pela Biblioteca Central de Ideias na qual os participantes 
terão momentos de aprendizado sobre o universo da literatura. De maneira 
lúdica, o espaço é apresentado por meio de contação de histórias com o 
objetivo de estimular a comunidade a se apropriar do espaço, dotado de 
acervo atualizado e diversificado. 

Mês: Março

Dia: 19/3 – terça-feira
Horário: 19h
Local: Biblioteca Central de Ideias do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: livre 
Agendamento gratuito na Ação Educativa a partir do dia 12 de fevereiro. 

Mês: Abril

Dia: 16 /4 – terça-feira
Horário: 19h
Local: Biblioteca Central de Ideias do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: livre 
Agendamento gratuito na Ação Educativa a partir do dia 14 de março. 
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ARTE EM FAMÍLIA
O objetivo dos encontros é aproximar crianças e adultos do universo das 
artes. Podem participar das atividades crianças de qualquer idade e seus 
acompanhantes interessados em experimentar momentos de interação, 
socialização e recreação por meio de atividades lúdicas voltadas à arte e à 
criatividade.

Dias: 30 de março, 27 de abril e 25 de maio - sábados
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30min.
Classificação: livre 

Entrada franca mediante agendamento na Ação Educativa. 
Confira no site institutousiminas.com e pelo telefone 31 3824 3731, 
no mês de cada atividade, o tema que será oferecido.
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VISITAS ORIENTADAS ÀS 
EXPOSIÇÕES DE ARTE

LITOGRAFIA:
LOTUS LOBO 
A mostra reúne importantes peças do acervo de Lotus Lobo, bem como 
obras de diversos períodos de sua trajetória artística. A exposição é uma 
oportunidade de encontro com a trajetória dessa artista que contribui, até 
hoje, para construir a história da linguagem litográfica. São expostos de-
senhos de antigas marcas de produtos – manteiga, balas, biscoitos, fumo, 
banha. Em anos de pesquisa sobre a linguagem litográfica, Lotus Lobo 
constituiu importante acervo de pedras matrizes litográficas, embalagens 
em folha de flandres e matrizes em zinco pertencentes à Estamparia Juiz 
de Fora. 

Período: 19 de fevereiro a 30 de março
Horário: terça a sábado, das 10h às 21h
Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas
Classificação: livre

Visitação gratuita. Agendamento escolar na Ação Educativa.

VISITAS ORIENTADAS ÀS 
EXPOSIÇÕES DE ARTE

COLEÇÕES EM
DIÁLOGO
A mostra apresenta peças diversas para ampliar o acesso do público à 
parte dos conteúdos dos acervos Mineiros. A pesquisa curatorial aponta 
conteúdos e cria aproximações de acervos que se formaram em contex-
tos e intenções diversas. As coleções apresentadas mostrarão narrativas 
que potencializam e contribuem para construção do pensamento artísti-
co, bem como possibilitam estreitar as relações entre a obra e o público. 

Período: 16 de abril a 1 de junho
Horário: terça a sábado, das 10h às 21h
Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas
Classificação: livre

Visitação gratuita. Agendamento escolar na Ação Educativa.

PA
R

A
 E

SC
O

LA
S

E 
FA

M
ÍL

IA
S

PA
R

A
 E

SC
O

LA
S

E 
FA

M
ÍL

IA
S

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



12

CONHEÇA NOSSOS ESPAÇOS

BIBLIOTECA CENTRAL 
DE IDEIAS
Localizada no Centro Cultural Usiminas, a Biblioteca Central de Ideias é 
um espaço que promove o diálogo entre a cultura e a educação de forma 
descentralizada e acessível. O acervo é composto por livros de literatura e 
arte, além de gêneros de filosofia, administração, psicologia, terapêutico 
e literatura infantil. Além dos mais de 9 mil títulos disponíveis, o espaço 
disponibiliza computadores com acesso gratuito a internet.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h. 
Local: Centro Cultural Usiminas
Seja sócio: basta apresentar a identidade ou certidão de nascimento, CPF, 
comprovante de endereço e uma foto 3X4. 
Informações: 31.3824-3849

GALERIA HIDEO
KOBAYASHI
Localizada no Centro Cultural Usiminas, a Galeria Hideo Kobayashi abri-
ga exposições abertas à comunidade. Neste semestre o público poderá 
conferir exposições com diferentes linguagens artísticas, sempre com 
visitas orientadas que buscam relacionar os temas das mostras com a 
experiência de vida dos participantes. 

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h.
Local: Centro Cultural Usiminas
Visitação gratuita
Informações: 31.3824-3731
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

12º SALÃO DO LIVRO 
VALE DO AÇO 
O tema da 12ª edição do evento será “Sublimação”. O conceito  será 
abordado sob a perspectiva da arte em suas diversas variáveis: as artes 
plásticas, a dança, a música, o teatro e a literatura. A arte como meio de 
crescimento que possibilita a transposição das barreiras intelectuais e 
físicas; a arte como um meio de inclusão relacionada à diversidade de 
gêneros, a portadores de necessidades especiais, a bullying e a diversos 
outros assuntos que marginalizam o indivíduo em uma sociedade.

Dias: 12 a 16 de junho – quarta a domingo
Local: Centro Cultural Usiminas
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PROJETO XERIMBABO USIMINAS 2019

AVENTURA NO VIVEIRO
Esta atividade foi desenvolvida para que os participantes possam usufruir de um momento de descontração e aprendizado no Viveiro de Mudas da Usiminas, 
espaço criado em 1980 para ser um local de preservação e educação ambiental, acessível à comunidade. Por meio de uma contação de histórias, são abor-
dados temas como meio ambiente, preservação e sustentabilidade e a relação da Usiminas com a cidade na qual vivemos. Os participantes terão, ainda, um 
momento prático.

Mês: Abril

Dias: 2 e 3/4 – terça e quarta-feira (para escolas)         
            6/4 - sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Agendamento para escolas e famílias na Ação 
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir 
do dia 26 de fevereiro.

Mês: Maio

Dias: 21 e 22/5 – terça e quarta-feira (para escolas)         
            18/5 - sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Agendamento para escolas e famílias na Ação 
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir 
do dia 25 de abril.

Mês: Junho

Dias: 4 e 5/6 – terça e quarta-feira (para escolas)         
             8/6 - sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Agendamento para escolas e famílias na Ação 
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir 
do dia 2 de maio.
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PROJETO XERIMBABO USIMINAS 2019

CONHECENDO A
USIMINAS
Esta atividade tem o objetivo de apresentar de maneira lúdica o 
processo de produção do aço na Usiminas. Por meio de uma visita 
interativa à Usina de Ipatinga (MG), os participantes são envolvidos na 
verdadeira jornada do carvão e do minério (heróis desta história) para 
se transformarem em bobinas de aço, perpassando por seus segredos 
e curiosidades. Após a visita, os alunos vão participar de uma oficina 
de pintura usando o agregado siderúrgico, material gerado em várias 
etapas da produção do aço. 

Mês: Junho

Dias: 25 e 26/6 – terça e quarta-feira (para escolas)
            29/6 - sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Agendamento para escolas e famílias na Ação Educativa pelo telefone 
(31) 98437-3330 a partir do dia 23 de maio.
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CIDADANIA

GOVERNO
FEDERAL

Centro Cultural Usiminas
Av. Pedro Linhares Gomes, 3900-A,
Shopping Vale do Aço . Ipatinga . MG
CEP 35160-290. Tel.: 31 3822 2215

Ação Educativa
Terça a sexta, das 8h30 às 12h e 13h às 17h
Tel.: 31 3824 3731 . acaoeducativa@usiminas.com

Projeto Xerimbabo
Tel.: 31 98437 3330 

Galeria Hideo Kobayashi
Terça a sábado, das 10h às 21h
Tel.: 31 3824 3731 . acaoeducativa@usiminas.com

Biblioteca Central de Ideias
Terça a sábado, das 10h às 21h
Tel.: 31 3824 3849 
bibliotecacentraldeideias@usiminas.com

Bilheteria
Terça a sábado, das 12h às 20h30
Tel.: 31 3822 3031

Teatro Zélia Olguin
Av. Itália, 1890, Cariru . Ipatinga . MG
CEP 35160-114 . Tel.: 31 3825 1670

realizaçãopatrocínio apoio

www.institutousiminas.com


