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Em 2003, o Instituto Usiminas criou a sua área de Ação Educativa para estreitar
o diálogo com artistas, professores, estudantes e toda a comunidade do Leste
Mineiro. Por meio de espetáculos, atividades de incentivo à leitura e de educação
ambiental, oficinas para educadores, encontros para famílias e acesso a arte,
milhares de pessoas recebem da Ação Educativa rica bagagem de conteúdos.
Com uma programação gratuita e diversificada, idealizada pelo Instituto Usiminas
e viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Usiminas, a
Ação Educativa alcança públicos de todas as idades e com acessibilidade, por meio
do serviço de Tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) em suas atividades.
Só no primeiro semestre deste ano, mais de 25 mil pessoas, de 18 cidades e 67
escolas do Leste Mineiro, foram beneficiadas com a nossa programação.
Crianças, jovens, adultos e idosos são convidados a imergir em um universo de
conhecimento e ludicidade neste semestre que está começando. Venha para a
Ação Educativa do Instituto Usiminas e transforme o seu olhar!
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CONHEÇA OS NOSSOS PROGRAMAS
Série Espetáculos
Didáticos

Visitas Teatralizadas

Contação de Histórias
na Biblioteca Central de
Ideias

Programa de Formação
de Professores e Arte
Educadores

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

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

Apresentações de espetáculos
de qualidade para escolas e
famílias.

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

Arte em Família

Projeto Xerimbabo Usiminas 2019

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

Projeto de educação ambiental para escolas e famílias.
“Aventura no Viveiro”, “Conhecendo a Usiminas” e
“Conhecendo os Xerimbabos” compõem a programação.

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

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

Conhecendo os Xerimbabos: visitas orientadas e
interativas sobre educação ambiental no Centro de
Biodiversidade da Usipa (Cebus).

CONHEÇA OS NOSSOS ESPAÇOS
Galeria Hideo Kobayashi

Biblioteca Central de Ideias

Novidade! Acessibilidade em Libras

Localizada no Centro Cultural Usiminas, a
Galeria abriga exposições diversas abertas
ao público e com visitas guiadas.

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

Toda a programação do educativo do Instituto Usiminas conta
com o recurso de Tradução em Libras (Língua Brasileira de
Sinais), mediante agendamento prévio. O objetivo é estabelecer um diálogo com o público surdo, promovendo interações
entre as pessoas e os conteúdos disponibilizados durante o
semestre de programação. Interessados devem entrar em
contato pelo telefone (31) 3824-3731.
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PARA ESCOLAS
(ESTUDANTES E EDUCADORES)
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VINICIUS POETINHA
CIA. ARTICULARTE (SP)

O espetáculo presta uma homenagem a Vinicius de Moraes em uma
encenação que enaltece a palavra, o verso, o espírito musical e jogos de
infância, com peripécias e humor, a partir dos primeiros anos brincantes
deste gênio da música brasileira.
Dias: 28 e 29 de agosto – quarta e quinta-feira
Horários: 9h e 14h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50 min
Classificação: livre
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 7 de agosto.

Foto: Allan Calisto-Cria Fotografia

PARA ESCOLAS

Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS

SÉRIE
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

SÉRIE
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

DOIS PERDIDOS NUMA
NOITE SUJA – UM DRAMA
MUSICAL BRASILEIRO
CYNTILANTE PRODUÇÕES (MG)

O espetáculo é uma adaptação do texto homônimo de Plínio Marcos,
um clássico da dramaturgia brasileira, permeado pelas composições
da banda Capital Inicial. Dois personagens, Paco e Tonho, dividem
um quarto numa hospedaria barata e, durante o dia, trabalham como
carregadores no mercado. As cenas se passam no quarto durante as
noites, onde os personagens discutem sobre suas vidas, trabalho e
perspectivas, mantendo uma relação conflituosa. No final, na tentativa
de melhorar suas vidas, ambos são compelidos à realização de um ato
que modificará radicalmente seus destinos.
Dias: 11 e 12 de setembro – quarta e quinta-feira
Horários: 9h e 14h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50 min
Classificação: 14 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 15 de agosto.
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“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!
Dias: 22 e 23/10 – terça e quarta-feira
Horários: 22/10: 8h, 9h, 10h, 14h e 15h | 23/10: 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 24 de setembro.

Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS

Foto: Rodrigo Zeferino

PARA ESCOLAS

VISITAS TEATRALIZADAS

CONHECENDO O CENTRO
CULTURAL USIMINAS
Visita guiada pelo complexo do Centro Cultural Usiminas para mostrar a importância do espaço para o Vale do Aço. O público vai se divertir em um passeio lúdico
que vai mostrar Teatro, Galeria, Biblioteca, Foyer, Jardins e Sala de Ensaio, além
de apresentar os profissionais que estão envolvidos nos bastidores deste espaço
mágico! O objetivo é mostrar a importância da preservação e manutenção das
atividades culturais realizadas em complexos culturais em todo o Brasil.

Dia: 6 /11 – quarta-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: acima de 4 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 7 de outubro.
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Foto: Ricardo Alves

PARA ESCOLAS

Mês: Agosto
Dias: 7 e 8/8 – quarta e quinta-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 1º de agosto.

Mês: Setembro
Dias: 24 e 25/9 – 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 26 de agosto.

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: Outubro
Dias: 24 e 25/10 - quinta e sexta-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 23 de setembro.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E ARTE-EDUCADORES

AÇÕES FORMATIVAS
EM TEATRO

EDUCAR PARA
TRANSFORMAR

GALPÃO CINE HORTO (MG)

A oficina permite apresentar e vivenciar práticas teatrais pautadas nas
noções de acontecimento e experiência. Nesse espaço, a vivência dos
professores é priorizada no intuito de compreenderem de que maneira
as representações simbólicas e estéticas são construídas no teatro. A
proposta das Ações Formativas é baseada em jogos: sensoriais, lúdicos,
intermediários, teatrais e discussões advindas das reflexões pós-jogos.

Dias: 28, 29 e 30 de agosto – quarta a sexta-feira
Horário: 18h
Local: Teatro Zélia Olguin

Duração: 12h
Público-alvo: professores, educadores, licenciados, artistas, estudantes
e afins.
Entrada gratuita, mediante inscrição na Ação Educativa a partir de 7 de
agosto.

Foto: Divulgação

PARA PROFESSORES
E ARTE-EDUCADORES

Foto: Divulgação

PARA PROFESSORES
E ARTE-EDUCADORES

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E ARTE-EDUCADORES

MARIA FLÁVIA BASTOS (MG)

Neste encontro a professora Maria Flávia promove uma reflexão sobre a necessidade das escolas em buscar formatos mais livres que coloquem os estudantes
cada vez mais conectados às novas descobertas. A professora instiga a reflexão
e a proatividade a respeito da Educação Empreendedora, que tem como objetivo construir uma nova realidade docente e discente que vá além das notas e
exercícios formais comumente usados como forma de avaliação e formação.
Dia: 9 de setembro – segunda-feira
Horário: 19h
Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 2h
Público-alvo: professores, educadores, licenciados, artistas, estudantes e afins.
Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na bilheteria a partir de 1º de
setembro.
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PARA FAMÍLIAS
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VINICIUS POETINHA
CIA. ARTICULARTE (SP)

O espetáculo presta uma homenagem a Vinicius de Moraes em uma
encenação que enaltece a palavra, o verso, o espírito musical e jogos
de infância, com peripécias e humor, a partir dos primeiros anos
brincantes deste gênio da música brasileira.
Dia: 28 de agosto – quarta-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50 min
Classificação: livre
Entrada gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria a partir do dia
16 de julho.

Foto: Allan Calisto-Cria Fotografia

PARA FAMÍLIAS

Foto: Diivulgação

PARA FAMÍLIAS

SÉRIE
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

SÉRIE
ESPETÁCULOS DIDÁTICOS

DOIS PERDIDOS NUMA
NOITE SUJA – UM DRAMA
MUSICAL BRASILEIRO
CYNTILANTE PRODUÇÕES (BH)

O espetáculo é uma adaptação do texto homônimo de Plínio Marcos,
um clássico da dramaturgia brasileira, permeado pelas composições
da banda Capital Inicial. Dois personagens, Paco e Tonho, dividem
um quarto numa hospedaria barata e, durante o dia, trabalham como
carregadores no mercado. As cenas se passam no quarto durante as
noites, onde os personagens discutem sobre suas vidas, trabalho e
perspectivas, mantendo uma relação conflituosa. No final, na tentativa
de melhorar suas vidas, ambos são compelidos à realização de um ato
que modificará radicalmente seus destinos.
Dia: 11 de setembro – quarta-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50 min
Classificação: 14 anos
Entrada gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria a partir do dia
15 de agosto.
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Foto: Rodrigo Zeferino

PARA FAMÍLIAS

Foto: Rodrigo Zeferino

PARA FAMÍLIAS

VISITAS TEATRALIZADAS

ARTE EM FAMÍLIA

“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!

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.

Dia: 22/10 - terça-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min
Classificação: livre
Agendamento gratuito na Ação Educativa a partir do dia 24 de setembro.

Dias: 24 de agosto, 21 de setembro e 26 de outubro - sábados
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30
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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Foto: Divulgação

PARA FAMÍLIAS

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: Agosto

Dia: 7/8 – quarta-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 16 de julho.

Mês: Setembro

Dia: 24/9 – 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 26 de agosto.

Mês: Outubro

Dia: 24/10 – quinta-feira
Horário: 19h
Local:Biblioteca Central de Ideias do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: livre
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir do dia 23 de setembro.
12

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS
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Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS

VISITAS ORIENTADAS ÀS
EXPOSIÇÕES DE ARTE

EXPOSIÇÃO
MUSICA BRASILIS
- 5 SÉCULOS DE
MÚSICA BRASILEIRA
INSTITUTO MUSICA BRASILIS (RJ)

A Exposição Musica Brasilis - 5 Séculos de Música Brasileira
é uma iniciativa inovadora e contemporânea que conta,
através de instalações interativas, vídeos e instrumentos
musicais, a história das práticas musicais brasileiras desde
a época do descobrimento até os dias de hoje. A mostra é
composta por 5 módulos, cada qual representando um gênero de música, desde a indígena até os atuais, com instalações
digitais que possibilitam aos visitantes conhecer e interagir
com os diversos aspectos da música brasileira por meio de
jogos musicais.
Período: 28 de junho a 31 de agosto
Horário: terça a sábado, das 10h às 21h
Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas
Classificação: livre
Visitação gratuita. Agendamento escolar na Ação Educativa.
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Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS

Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS

VISITAS ORIENTADAS ÀS
EXPOSIÇÕES DE ARTE

VISITAS ORIENTADAS ÀS
EXPOSIÇÕES DE ARTE

UMA LINHA PARA
CONTAR HISTÓRIA

JARDINS MÓVEIS

VANUZA BÁRBARA (MG)

Jardins Móveis é uma mostra composta por diversas esculturas de
animais inspiradas na “topiaria”, a arte de podar plantas em formas ornamentais. As obras são feitas em estruturas metálicas, recobertas por
infláveis dos mais diversos que, agrupados, dão forma a uma Topiaria
Ambulante. A figura de animais traduzida nas esculturas tem o objetivo
de promover a reflexão entre a natureza e o consumo. A exposição, que
já passou por capitais brasileiras, México e Suíça, chega ao Jardim Externo e Galeria do Centro Cultural Usiminas com as esculturas e, ainda,
painéis em larga escala com desenhos e pintura, feitos com os infláveis
que furam e não servem para as esculturas.

A exposição apresenta 30 looks da estilista Vanuza Bárbara, numa
coleção inspirada na estrada férrea Vitória/Minas que conta sobre a
essência da identidade mineira. Revela, entre tinturarias e bordados, o
que acontece dentro do trem, o que se passa pelas janelas e sobre a vida
à margem dos trilhos. A estilista mineira Vanuza Bárbara acredita que o
tema reforça o orgulho de pertencer a Minas Gerais e nos apresenta um
caminho sobre os trilhos de um modo inédito. O diferencial da estilista
é o conceito do trabalho com foco na produção consciente: 90% da
coleção é feita com tecidos reaproveitados. Embarque neste passeio
sustentável, rico em detalhes e memórias!
Período: 10 a 28 de setembro
Horário: terça a sábado, das 10h às 21h
Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas
Classificação: livre

FELIPE BARBOSA E ROSANA RICALDE (RJ)

Período: 8 de outubro a 21 de dezembro
Horário: terça a sábado, das 10h às 21h
Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas
Classificação: livre
Visitação gratuita. Agendamento escolar na Ação Educativa.

Visitação gratuita. Agendamento escolar na Ação Educativa.
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Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS

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 abordados 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 com plantio de mudas.

Mês: Agosto

Mês: Setembro

Mês: Outubro

Dias: 20, 21 e 22 – terça, quarta e quinta-feira
(para escolas)
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Dias: 17 e 18/9 – terça e quarta (para escolas)
28/9 – sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Dias: 1 e 2/10 – terça e quarta (para escolas)
5/10 – sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Agendamento para escolas na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 1º
de agosto.

Agendamento para escolas e famílias na Ação
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir
do dia 12 de agosto.

Agendamento para escolas e famílias na Ação
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir
do dia 5 de setembro.
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Foto: Divulgação

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS

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: Agosto

Mês: Setembro

Mês: Outubro

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

Dias: : 3 e 4/9 – terça e quarta-feira (para escolas)
14/9 - sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Dias: 8 e 9/10 – terça e quarta-feira (para escolas)
19/10 - sábado (para famílias)
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Agendamento para escolas na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 1º
de agosto.

Agendamento para escolas e famílias na Ação
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir
do dia 12 de agosto.

Agendamento para escolas e famílias na Ação
Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do
dia 5 de setembro.
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Foto: Nilmar Lage

PARA ESCOLAS
E FAMÍLIAS

PROJETO XERIMBABO USIMINAS 2019

CONHECENDO OS XERIMBABOS
Visita interativa ao Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) cheia de informação e uma grande novidade. Nesta edição os participantes vão conhecer, de
perto, de maneira educativa, algumas rotinas no cuidado com os animais do Cebus, com a orientação de um profissional de Biologia, e ainda vivenciar uma experiência diferente: observação de pássaros utilizando binóculos! Venha participar dessa imersão no mundo dos animais regada a muito conhecimento, neste
espaço fundamental para preservação e conservação da fauna silvestre do Vale do Aço.

Mês: Agosto

Mês: Setembro

Mês: Outubro

Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h
Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801,
Horto, Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria da
Usipa.
Duração: 3h30
Classificação: livre

Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h
Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801, Horto,
Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria da Usipa.
Duração: 3h30
Classificação: livre

Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h
Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801, Horto,
Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria da Usipa.
Duração: 3h30
Classificação: livre

Agendamento escolar na Ação Educativa pelo
telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 5 de
agosto.

Agendamento escolar na Ação Educativa pelo
telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 2 de
setembro.

Agendamento escolar na Ação Educativa pelo
telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 1º de
julho.
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PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL
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Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

SONS COLORIDOS
COM AMOR

HISTÓRIAS DANÇANTES
PARA ADULTOS E BEBÊS

PATRÍCIA LORENA (MG)

DANIELA ALVES (MG)

A atividade utiliza a contação de história para promover a integração entre
crianças com deficiência visual e crianças sem a deficiência, estimulando
o estabelecimento de relações, o sentimento de cooperação e de complementaridade de potenciais. Este momento visa mostrar o quão rica é a
percepção do mundo através dos demais órgãos do sistema sensorial. A
ação vai proporcionar para as crianças com deficiência visual a experiência
da contação de histórias, de criança para criança.

Para promover uma maior proximidade entre adultos e seus bebês, a atividade propõe afetividade com diversas linguagens, onde cada responsável
ira receber carregadores ergonômicos e, em círculo, realizarão exercícios
de aquecimento, alongamento e respiração. Ao som de músicas suaves
e estimulantes, serão contadas histórias utilizando livros com grandes
gravuras e texturas próprias para os bebês. Os acompanhantes também
terão o momento de contar as próprias histórias para os bebês por meio
de narrativas orais, tão importantes para o desenvolvimento integral na
primeira infância.

Dia: 3 de agosto - sábado
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30
Classificação: livre
Público-alvo: Crianças com deficiência visual, crianças sem deficiência
visual e familiares.
Agendamento na Ação Educativa.

Dia: 31 de agosto - sábado
Horário: 10h30
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 50min
Classificação: bebês de 3 meses a 2 anos acompanhados de um adulto.
Agendamento na Ação Educativa. Os participantes que quiserem podem
levar seus próprios carregadores.
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O DIA DA ESCOLA COM O
FARROUPILHA
GRUPO FARROUPILHA (MG)

Encontro com objetivo de promover uma sensibilização circense na qual
o público será convidado a, literalmente, tirar os pés do chão! Esta experiência contará com o auxílio de um dos aparelhos mais tradicionais do
universo do circo: um trapézio fixo. Tudo realizado com muita segurança e
ludicidade.
Dia: 5 de setembro - quinta-feira
Horário: 9h e 14h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30
Classificação: 4 a 12 anos
Agendamento na Ação Educativa a partir do dia 6 de agosto.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Ô FI DUMA MÃE
(DOCUMENTÁRIO + OFICINA DE
TEATRO DO OPRIMIDO + ESPETÁCULO)
GRUPO FARROUPILHA (MG)

O público será recebido com a exibição de cenas do documentário
“Augusto Boal e o Teatro do Oprimido”, de Zelito Viana. Logo após, serão
convidados a participar de uma oficina de teatro, que propõe reflexões e
atividades práticas, tendo como guia o jogo do teatro do oprimido “Homenagem a Magritte”, do teatrólogo brasileiro Augusto Boal. A atividade será
conduzida pelos atores Didi Peres e Claudiane Dias, que também realizam
a encenação de “Ô Fi Duma Mãe”, que conta história da mulher que, ao
perder o filho, encontrou a si mesma e descobriu o teatro.
Dia: 13 de setembro - sexta-feira
Horário: 19h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30
Classificação: acima de 12 anos
Agendamento na Ação Educativa a partir do dia 6 de agosto.
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QUANDO PENSA QUE NÃO:
NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS
E MODAS DE VIOLA PARA
TERCEIRA IDADE
DANIELA ALVES E JUNIO ENDRIK (MG)

Para comemorar o mês do idoso o Instituto Usiminas convida o público da
melhor idade para uma narração de histórias com atriz Daniela Alves e o
músico Junio Endrik, contada à moda antiga numa roda de viola. Músicas,
causos, anedotas e um cafezinho coado na hora vão animar esta prosa!
Entre as histórias de antigamente, uma viola dedilhada convida os expectadores a cantarem canções que marcaram época, em especial, modas de
viola das décadas de 1950 e 1960.
Dia: 17 de outubro - quinta-feira
Horário: 14h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h
Classificação: Terceira Idade
Agendamento na Ação Educativa a partir do dia 16 de setembro.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

PROJETO ARTES VISUAIS
NO VALE DO AÇO
MÔNICA RUBINHO, SIDNEY PHILOCREON E EDUARDO DE
JESUS (MG)

Com o objetivo de promover e mapear a produção em artes visuais, o Projeto Artes Visuais no Vale do Aço oferece palestras e leituras de portfólios
com os artistas plásticos Mônica Rubinho, Sidney Philocreon e Eduardo
de Jesus. Mônica e Sidney vão falar sobre “Linha Imaginária, Não Era Uma
Invenção, Mas Uma Emergência”, e Eduardo de Jesus sobre “Contextos
Contemporâneos da Produção Artística Brasileira”. A participação nas
palestras será gratuita, mediante agendamento, e as leituras de portfólios
terão seleção prévia de artistas da Região, por meio de inscrição.
Mês: Agosto
Dias: 23/8 (palestra) | 24 e 25/8 (leitura de portfólio)
com Mônica Rubinho e Sidney Philocreon
Mês: Setembro
Dias: 27/9 (palestra) | 28 e 29/9 (leitura de portfólio) - com Eduardo de Jesus
Local: Centro Cultural Usiminas
Classificação: livre
Agendamento gratuito para palestra: (31) 3824-3731.
Inscrições para leitura de portfólio: artesvisuaisnovale@gmail.com 22

Foto: Divulgação

Foto: Nilmar Lage

CONHEÇA NOSSOS ESPAÇOS

BIBLIOTECA CENTRAL
DE IDEIAS

GALERIA HIDEO
KOBAYASHI

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 à internet.

Localizada no Centro Cultural Usiminas, a Galeria Hideo Kobayashi abriga 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
Seja sócio: basta apresentar a identidade ou certidão de nascimento, CPF,
comprovante de endereço e uma foto 3X4.
Informações: (31) 3824-3849

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h.
Local: Centro Cultural Usiminas
Visitação gratuita
Informações: (31) 3824-3731
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Centro Cultural Usiminas
Av. Pedro Linhares Gomes, 3900-A,
Shopping Vale do Aço . Ipatinga . MG
CEP 35160-290. Tel.: 31 3822 2215

IMPRESSO - PODE SER ABERTO PELA ECT

Ação Educativa
Terça a sexta, das 8h30 às 12h e 13h às 17h
Tel.: 31 3822 2215 . 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

www.institutousiminas.com
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