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Moldando o futuro, o trabalho
desenvolvido pela Fundação
Lia Maria Aguiar gera
conquistas e realiza sonhos
Inaugurada em 2008, a Fundação é um sonho que se tornou realidade.
Muito mais de que uma porta de entrada para cultura e educação, nosso
compromisso está na transformação da vida de crianças, de jovens e de
muitas famílias de Campos do Jordão.
Quando esse desejo se concretizou, nossa meta era de muitas
conquistas e de uma história marcante, mas nunca imaginei tanto êxito.
Ao longo de uma década de trabalho, muitos objetivos foram alcançados e
outros foram ultrapassados.
Tendo o foco sociocultural como a principal vertente, a Fundação passou
a oferecer aulas de dança, música e teatro para centenas de crianças, que
têm a oportunidade de desenvolver uma formação e um lado cidadão, que
através das lentes mágicas da transformação social podem enxergar um
futuro melhor e mais sólido.
Mas o tão sonhado sucesso só foi e, é possível, graças aos nossos
colaboradores, que compartilham com as gerações futuras seus
ensinamentos profissionais e pessoais, agregando hábitos fantásticos na
vida de cada jovem.
O resultado e as conquistas de todo o trabalho desenvolvido podem ser
conferidos nas páginas desse relatório, onde também é possível enxergar
vidas ganhando novos contornos e sonhos sendo realizados.

LIA MARIA AGUIAR
Presidente
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NÚCLEO DE

MÚSICA
Transformando vidas através das
notas musicais, o Núcleo de Música
une educação, cultura e cidadania
Originalmente concebido como Centro de Estudos Musicais Fundação Lia Maria
Aguiar ou CEMFLIMA, o Núcleo de Música carrega em sua essência o objetivo de
mostrar as crianças e jovens do município de Campos do Jordão que é possível
descortinar um mundo de oportunidades quando existe respaldo educativo e cultural.
Alinhando critérios culturais de incentivo ao turismo local, o núcleo desenvolve
trabalhos no município e na região desde 2008. Além disso, o programa possibilita a
inscrição dos participantes em concursos de diversas cidades da região, convergindo
com o desejo de ampliar as oportunidades para todos.
Entre os anos de 2015 e 2016, a Fundação Lia Maria Aguiar realizou uma
reestruturação no curso, através de uma consultoria desempenhada por uma instituição
de renome no mercado. Após a escolha da consultora, a mesma deu início ao
trabalho que contou com várias etapas, que partiram desde a concepção da proposta
ideológica até a implementação e acompanhamento dos resultados. Para garantir uma
reestruturação adequada, também foi realizada a capacitação dos profissionais da área
pedagógica.
Em 2017, o Núcleo de Música já havia implantado o novo molde do curso e
começava a colher os bons frutos dessa modificação, desenvolvida para melhorar a
formação técnica dos alunos matriculados.

Aula prática de
instrumentos
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As aulas também
são divididas por
instrumentos,
facilidanto o
desenvolvimento
dos alunos

Recital interno de
encerramento do ano de 2017

Formato do curso:
Os ciclos são divididos por faixa etária e nível musical dos alunos, havendo um nivelamento
simultâneo da idade dos integrantes, assim como do conhecimento técnico e musical.
O curso está dividido nos seguintes ciclos:
••
••
••
••
••
••

8

Musicalização: alunos de 6 e 7 anos;
Ciclo Preparatório: alunos de 8 a 12 anos, módulos 1 e 2;
Ciclo Iniciante: alunos de 13 e 14 anos, módulos 3 e 4;
Ciclo Intermediário: alunos de 15 e 16 anos, módulos 5 e 6;
Ciclo Avançado: alunos de 17 e 18 anos, módulos 7 e 8;
Ciclo de Estágio: alunos de 19 a 21 anos.
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Interação Social nas
escolas municipais

Objetivos e atividades desenvolvidas
Ainda passando por uma fase de adaptação do novo modelo de curso, o objetivo
do Núcleo de Música no ano de 2017 foi detectar possíveis dificuldades dos alunos na
execução do plano pedagógico e metodológico, além acomodação da grade curricular.
Seguindo o hábito de uma antiga gestão, alunos e professores possuíam o costume de
desenvolver um aprendizado mais prático, algo que foi modificado com a implementação
do novo plano, que apresenta um foco na perspectiva teórica, associando à compreensão
do fenômeno musical a intenção de, literalmente, estudar música.
A aplicação desses objetivos só foi possível a partir de estratégias utilizadas para o
aprendizado dinâmico, desenvolvidas dentro da grade curricular, que foi composta por
disciplinas teóricas e práticas, abrangendo todo o conteúdo conceitual e filosófico do
estudo da música, assim como o conteúdo prático e performático.

Para atingir as finalidades do programa, a Fundacão oferece diversos recursos
e materiais, como equipamentos de sonorização, afinadores digitais e instrumentos
musicais, tais como violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, violões, flautas-doce,
clarinetes, flautas transversais, saxofones, trompetes, trombones, trompas, bombardinos,
xilofones, marimba, tímpanos, glockenspiel e acessórios de percussão em geral. Ainda
foram distribuídas agendas para a comunicação com os pais e responsáveis, caderno,
livros e métodos musicais, mais alimentação, uniforme e transporte para as aulas e
apresentações.
No ano de 2017, o Núcleo de Música passou a contar também com uma sede
própria, que permitiu a ampliação do programa como um todo. O novo espaço possuí
uma grande estrutura composta por diversas salas de aula, estúdio de gravação, salão
de ensaio, sala dos professores, sanitários masculino e feminino, refeitório e recepção.

Interação Social nos
asilos da cidade
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Recitais de
conclusão
do 1º e 2º
semestre

Recital interno de fim de ano e
aula prática com instrumentos

Um ano de conquistas
Com instalações modernas e apropriadas, a mudança de sede, que ocorreu no início
de 2017, possibilitou o melhor planejamento do uso dos espaços onde seriam realizadas
as aulas teóricas, práticas de instrumentos e ensaios dos grupos de referências. Indo
além das perceptíveis melhorias na parte didática e no crescimento do número de
alunos atendidos, que passou a contar com 117 novos integrantes, o deslocamento
também colaborou para a melhoria da autoestima e bem-estar dos alunos, que
passaram a conviver melhor e ter aulas com mais qualidades em um novo prédio,
localizado na região central da cidade de Campos do Jordão.
No decorrer do ano, o Núcleo de Música obteve grandes resultados a partir do trabalho
de todos os envolvidos no processo, como alunos, pais, professores e coordenadores.
Entre eles é possível destacar o reconhecimento, que abriu muitas portas ao núcleo,
possibilitando a participação dos alunos em diversos eventos da região, como na
tradicional Festa da Colônia Italiana de Quiririm, Taubaté – SP, no Festival de Música e
Literatura de Taubaté e no Encontro das Orquestras Educacionais, evento realizado pelo
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Museu Felícia Leirner, Auditório
Claudio Santoro e Movimento de Orquestras no Interior do Estado de São Paulo –
MOIESP com diversas entidades da Região do Vale do Paraíba.
O ano de 2017 também foi marcado pelo sucesso do programa, que conquistou o
público com dois recitais, um realizado no mês de julho para encerrar as atividades do
primeiro semestre e outro, promovido em dezembro, que fechou o segundo semestre e
também o ano letivo. Os concertos também foram importantes para divulgar o núcleo e
incentivar o ingresso de novos alunos.
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Recitais de encerramento
dos semestres de 2017
Com a ideia de mostrar o real desenvolvimento dos alunos em sala de aula, o
Núcleo de Música FLMA preparou dois recitais, um para cada final de semestre, sendo o
primeiro apresentado no mês de julho e outro em dezembro.
A primeira mostra aconteceu no espaço cultural, na qual o público foi
exclusivamente formado pelos convidados e familiares de 180 alunos. A apresentação,
que emocionou a todos, contou com exibições de todos os ciclos do curso, que
evolvem canto, cordas, sopro e percussão.
No ultimo mês do ano de 2017, aconteceu o segundo recital do grupo, desta vez
as apresentações contaram com o um público maior, já que o evento foi realizado no
Auditório Cláudio Santoro, palco do tradicional Festival Internacional de Inverno de
Campos do Jordão.
Como não poderia ser diferente, a mostra, que uniu todos participantes do Núcleo
de Música, mexeu com as emoções do público e dos artistas, que encerraram o ano
com a sensação de missão cumprida com sucesso.
O evento, que nesta edição contou com uma produção e infraestrutura maior,
comparada aos anos anteriores, também foi importante para incentivar a população a
participar do processo seletivo do ano de 2018, além de ambas as apresentações serem
essenciais para aproximar a arte musical da população local, principalmente dos alunos
e de seus familiares, que estão ligados diretamente ao projeto socioultural.

Recitais de conclusão
do 1º e 2º semestre

Foto de divulgação
do “1º Concerto
Infantojuvenil”

Planejamento 2018
No ano de 2018, está planejado a realização de peças de nível iniciante
a intermediário, dentro dos diferentes gêneros musicais.
14
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Linha do tempo
RESULTADOS ALCANÇADOS

PLANEJAMENTO

20
08

•• A Fundação Lia Maria Aguiar adotou a Banda Marcial
Octávio da Matta (BAMOM), fundada em 2001, no
bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão.

•• A banda é uma alternativa para eliminar
o tempo ocioso dos jovens e mantê-los
longe das drogas e da criminalidade.

•• A BAMOM tornou-se BAMFLIMA – Banda
Marcial Fundação Lia Maria Aguiar e ganhou
nova identidade visual;
•• Novos uniformes e instrumentos foram
adquiridos e um novo professor foi contratado;
•• As aulas passaram a ser desenvolvidas
diariamente, no período noturno.

•• Melhoria no desempenho dos alunos e
capacitação dos jovens participantes;
•• Surgimento de novas oportunidades
musicais na região e em outros municípios.

•• Participação da BAMFLIMA em festivais e
concursos na região e em outras cidades;
•• Abertura dos eventos no Festival de Música,
realizado em setembro;
•• Intercâmbio musical com músicos
profissionais presentes no referido Festival.

•• Aumento do interesse e desenvolvimento
técnico dos alunos;
•• Desenvolvimento de novos repertórios;
•• Possibilidade de inserção no mercado de
trabalho cultural.

•• Criação de um programa específico
para o desenvolvimento de habilidades
complementares, para jovens de destaque;
•• Desenvolver convênio com conservatórios para
o ingresso de jovens musicalmente aptos;
•• Idealização do CEMFLIMA – Centro de Estudos
Musicais Lia Maria Aguiar para o ensino de
teoria e prática musical.

•• Melhoria no desempenho técnico
dos participantes;
•• Expansão do projeto para novos bairros
de Campos do Jordão;
•• Participação da BAMFLIMA em novos
concursos e festivais, gerando visibilidade
e notoriedade para os jovens.

•• Ampliação do estudo musical prático e
teórico e reforço no aprendizado da leitura
de partituras e na melhoria do desempenho;
•• Criação do CEMFLIMA, próximo ao portal
da cidade, com infraestrutura e conteúdos
completos.

•• Complementar o ensino e o aproveitamento
dos alunos, gerando novas possibilidades
de repertório;
•• Inauguração do CEMFLIMA como alternativa para
profissionalização dos alunos;
•• Contratação de uma equipe de professores qualificados.

•• Garantir o acesso à música para novos
integrantes com o objetivo de formar e despertar
novos talentos, convergindo com o propósito
social principal do projeto, além de inspirar mais
veteranos a seguirem a carreira musical;
•• Identificar a vocação dos alunos iniciantes para
direcioná-los ao aprendizado do instrumento
com o qual mais possuem afinidade.

•• Dois alunos atuando profissionalmente em
diferentes grupos musicais externos;
•• Três alunos em preparação para o vestibular
do curso de Licenciatura em Música;
•• Aprendizado e execução de diversas peças
musicais em diferentes formações de
grupos musicais com grau moderado
de dificuldade.
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PLANEJAMENTO

RESULTADOS ALCANÇADOS

•• Abertura de novas vagas para ocrescimento
do projeto;
•• Ampliar a participação em festivais e
apresentações em Campos do Jordão para o
aprimoramento e desenvolvimento diante do
público;
•• Realização de apresentações musicais previstas
no cronograma de atividades em diversos
formatos de grupos musicais, evidenciando a
evolução gradativa e constante dos alunos.

•• Formação de sete grupos artísticos estáveis:
Camerata Clássica, Camerata de Violões,
Banda de Percussão, Banda Musical de
Marcha e Concerto, Color Dance, Corpo
Coreográfico e Orquestra Jovem;
•• Dois alunos em formação universitária
cursando Licenciatura em Música;
•• Abertura de novas vagas para o
crescimento do projeto.

•• Realização de pesquisa e benchmarking
para implantação e reestruturação do
curso em 2016, ampliando o potencial de
atuação do projeto;
•• Aprendizado e execução de diversas peças
musicais em diferentes formações de
grupos musicais com grau moderado
de dificuldade.

•• Realização da apresentação de Fim de Ano,
no Auditório Cláudio Santoro, em novembro;
•• Abertura de novas vagas para o crescimento
do projeto.

•• Pesquisa e benchmarking em algumas
escolas e conservatórios de música, que
culminou na reestruturação do curso por
parte do Atelier de La Musique;
•• Participação no projeto Interação Social, que
promove apresentações e visitas em casas de
apoio, escolas públicas e instituições sociais
de Campos do Jordão e região;
•• Presença em festivais e apresentações para
aprimorar e desenvolver a postura diante do
público e permitir o contato e a vivência entre
os alunos com profissionais renomados;
•• Novas vagas para aumentar o número
de alunos do projeto, e utilização completa
da estrutura.

•• Implantação da grade curricular, oferecendo
maior carga horária e variedade de disciplinas
e, consequentemente, maior evolução musical;
•• Implantação do sistema de escolha de
instrumentos musicais baseados na disciplina
“Prática Instrumental Mista”;
•• Implantação do sistema de Banca Avaliadora
de Instrumento, que forneceu direcionamento
significativo aos alunos, acelerando seu
desenvolvimento no instrumento;
•• Criação do grupo musical “Banda Sinfônica”
composto pelos alunos mais avançados;
•• Avaliação e treinamento do antigo corpo
docente e contratação e treinamento de
novos professores.

•• Implementação da grade curricular
revisada e reajustada;
•• Início de novas disciplinas dos níveis
avançados;
•• Implementação dos cursos da área
popular (canto, piano, guitarra, baixo
elétrico e bateria);
•• Melhora no resultado técnico dos
grupos musicais de referência;
•• Melhor adequação dos novos alunos
nos níveis de ensino, devido a uma
revisão no sistema do processo seletivo
realizado em 2016;
•• Alteração do espaço físico, passando a
oferecer um local mais amplo, estruturado,
melhor localizado e readequado para as
aulas, salas e acústica.

•• Mudança de sede, com instalações
modernas e apropriadas;
•• Melhor planejamento e
aproveitamento do novo espaço;
•• Evolução nas aulas teóricas, práticas
de instrumentos, ensaios dos grupos
de referências;
•• Aumento no empenho e na
autoestima dos alunos.
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Planejamento
para

20
18

- Crescimento do número de alunos,
suprindo as necessidades das vagas
de instrumentos, não só para o
complemento dos grupos de referências
da Fundação, mas na ampliação de
oportunidades para os jovens de
Campos do Jordão, no que se refere ao
ensino da música instrumental:
- Executar e interpretar peças de nível
iniciante a intermediário, dentro dos
diferentes gêneros musicais:
- Preparar o aluno para execução de
peças em grupo, tendo noções de
dinâmica e interpretação;
- Ampliar o conhecimento teórico
e rítmico aplicados na prática da
música e do instrumento, buscando o
aprimoramento musical;
- Favorecer a prática do instrumento
em grupo, da participação, de atitudes
de audição consciente, orientar a
performance e o equilíbrio sonoro;
- Preparar o aluno para as apresentações
em público, utilizando a concentração e
sabendo lidar com as responsabilidades
e as adversidades de palco.
18

Recital de
fim de ano

Fundação Lia Maria Aguiar

Relatório Anual de Atividades

19

NÚCLEO DE

DANÇA
Passos que embalam um
futuro brilhante, como
profissional e cidadão
Fundado em 2009 o Núcleo de Dança, inicialmente chamado de Grupo de Dança,
atende crianças e jovens com idades entre 06 e 21 anos, integrantes de famílias com
baixa renda e estudantes de escolas públicas de Campos do Jordão.
Com o propósito de preparar os participantes para o futuro, o núcleo oferece aulas
de ballet clássico, jazz, dança contemporânea e condicionamento físico. Além da parte
técnica, os alunos também desenvolvem o lado cidadão, participando de projetos de
interação social e lições de cidadania.

Foto de
divulgação do
espetáculo “OS
Saltimbancos”
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Para facilitar o aprendizado técnico, os alunos do projeto são divididos em turmas de
04 a 20 alunos, conforme a faixa etária e o nível de discernimento de conteúdo. São elas:
•• Preparatório: Alunos entre 6 e 7 anos com aulas de ballet clássico, duas vezes por
semana e dança criativa;
•• Infantil: Alunos entre 8 e 9 anos com aulas de ballet clássico duas vezes por
semana, alongamento uma vez por semana e dança criativa;
•• Junior A e B: Alunos entre 10 e 11 anos com aulas de ballet clássico duas vezes por
semana, alongamento, jazz e condicionamento físico uma vez por semana;
•• Elementar: Alunos entre 09 e 12 anos com aulas de ballet clássico quatro vezes
por semana, condicionamento físico e jazz;
•• Amador: Alunos acima de 12 anos com mais de 3 anos de ballet. Aulas de ballet
clássico duas vezes por semana, alongamento, técnica de ponta, jazz, teoria,
técnica masculina, pas de deux, Progressing Ballet Technque, condicionamento
físico e dança contemporânea uma vez por semana;
•• Intermediário e Avançado: Alunos acima de 12 anos com mais de 3 anos de
ballet. Aulas de ballet clássico três vezes por semana, técnica de ponta, jazz,
teoria, pas de deux, Progressing Ballet Technque condicionamento físico e dança
contemporânea uma vez por semana. Ensaios três vezes por semana e aula de
técnica masculina uma vez por semana.
Além de fornecer uniforme, alimentação, transporte e um espaço montado
especialmente para as aulas, a Fundação Lia Maria Aguiar disponibiliza material escolar
para auxiliar os alunos no aprendizado da técnica de forma mais ilustrativa e, também
promove projetos e atividades extracurriculares que estimulam o companheirismo e a
criatividade dos estudantes. No ano de 2017, os professores também puderam atualizar
os conhecimentos, participando de workshops com diferentes profissionais da área.
Apresentação do espetáculo
“Alice no País das Maravilhas”

Apresentação
nas escolas,
Projeto
Criatividade e
Atelie de Dança
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Empenho e Desenvolvimento

Toda essa implementação ocorreu visando o maior aproveitamento e a assimilação
mais rápida dos movimentos, acompanhamento personalizado de aluno por aluno,
respeitando sempre o tempo de aprendizagem individual.
O Núcleo de Dança ganhou, no ano de 2017, um prédio exclusivo para as aulas de
dança, composto recepção, cozinha e refeitório, vestiários e banheiros femininos e
masculinos, sala dos professores, sala de figurinos, amplas de sala de aula e até uma
sala de estar, onde são disponibilizados matérias de pesquisa e referências para que
os alunos possam usufruir durante os intervalos. Além da nova infraestrutura e de
todo conteúdo prático e teórico, são oferecidos a todos os integrantes uniformes
e sapatilhas, agenda para a comunicação com os pais e responsáveis, alimentação
e transporte para as aulas e para as apresentações, além de visitas e apreciação de
espetáculos e exposições nos principais centros culturais do país.
Em 2017, o núcleo finalizou oficialmente a parceira com o CEPROCOM. O motivo
do encerramento do plano se deu por incompatibilidades com o setor atendido, que
inviabilizou a continuidade do trabalho realizado pela Fundação Lia Maria Aguiar.

Espetáculo “Alice no
País das Maravilhas”
Bastidores do
espetáculo “Alice”,
participação
no aniversário
da cidade e
confraternização
de fim de ano

Ao longo dos anos, o Núcleo de Dança obteve resultados memoráveis a partir do
trabalho em conjunto envolvendo alunos, professores, coordenadores e familiares.
Esses resultados são frutos de estratégias e melhorias executadas ao longo dos anos no
núcleo, que também abrangeu atividades na Creche Sagrada Família.
Como objetivos centrais, o Núcleo de Dança da FLMA desenvolve um programa de
aulas com embasamento teórico e executável, alinhadas com as melhores práticas de
ballet e de outras modalidades de dança durante todo o ano letivo. O foco do programa
é oferecer incentivo e base metodológica para que os alunos, nas diversas fases,
tenham motivação para seguir com a profissionalização e, assim criar suas próprias
oportunidades pela formação escolhida no âmbito artístico. Outra vertente do trabalho
está no estímulo à atitudes inerentes aos valores éticos e formação de autodisciplina,
postura, trabalho em equipe, visão de conjunto e o valor da cultura musical.
Além de tudo, o Núcleo se preocupa em desenvolver os valores culturais das
comunidades de Campos do Jordao, com foco na participação de alunos de família
com baixa renda, em condição de maior vulnerabilidade social, garantindo o acesso à
cultura e à arte por meio de expressão corporal e dança.
Para conquistar esses objetivos, o Núcleo utiliza estratégias para o aprendizado
dinâmico, aplicando conteúdos teóricos, condicionamento físico, exercício de
criatividade, entre outros. Em 2017, foram incluídos na grade curricular, a semana da
interatividade e a Progressing Ballet Technique, ambos com o intuito de melhorar
o desempenho físico dos alunos, além de criar memória muscular para auxiliar no
aprendizado.
24
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Sucesso e Reconhecimento
O ano de 2017 iniciou com uma grande conquista para o Núcleo de Dança, que
passou a atender os alunos em novo prédio. Tal mudança possibilitou o aumento na
carga horária das turmas, que apresentaram uma significativa melhora no desempenho
de todos os alunos, que passaram a frequentar as aulas de três a cinco dias por semana.
Com o ingresso de 46 novos estudantes, o ano também foi marcado por outras
inúmeras conquistas, entre elas destaque para participação no Festival Criarte da SPA
Produções, que rendeu o valor de R$5.000,00 ao Núcleo pela colocação de “Melhor
Escola” além de outros prêmios nas categorias Variação Juvenil Feminina de Clássico
de Repertório, Variação Adulto Feminina de Clássico de Repertório, Conjunto Juvenil de
Clássico de Repertório, Duo Adulto de Contemporâneo entre outros.
Seguindo um dos principais preceitos da Fundação Lia Maria Aguiar, o Núcleo de
Dança também teve a honra preparar a aluna Thais Santos para o exame do Sinddança,
que lhe concedeu o Certificado de Bailarina Profissional pela Delegacia Regional do
Trabalho (DRT).
No mês de julho, o Balé Jovem Fundação Lia Maria Aguiar, grupo formado pelos
alunos mais experientes do Núcleo de Dança, pôde representar a Fundação no
FENDAFOR, em Fortaleza, no Ceará, recebendo inúmeros prêmios.
Com o reconhecimento de trabalho desenvolvido pela instituição e pelo alunos, o grupo
foi convidado para participar como escola convidada do Festival RV Promoções, realizado
no mês de agosto, no tradicional Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão.
O histórico espaço que recebeu o talento dos jovens em agosto, entre os meses de
outubro e novembro, serviu de palco para o III Seminário Internacional de Dança da São
Paulo Cia de Dança, uma experiência enriquecedora e inesquecível para algumas alunas
e professoras do Núcleo de Dança, que puderam participar de aulas e palestras com
renomados profissionais da área. Tornado a ocasião ainda mais especial, novamente o
Balé Jovem Fundação Lia Maria Aguiar foi convidado para abrir o espetáculo da clássica
companhia, com a coreografia “ Transcendente “.

Coreográfia
“Transcedentes”

Premiação no
FENDAFOR,
bastidores
espetáculo
“Alice”e provas
de conclusão
de semestre
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Outubro também foi o mês do grande espetáculo de fim de ano do Núcleo. Entre
os dias 13, 14 e 15, todos os alunos do programa tiveram a oportunidade de mostrar
a familiares, amigos e visitantes o trabalho realizado ao longo do ano. O momento
também foi marcante para muitos jovens bailarinos, que subiram pela primeira vez em
um palco.
Sendo um braço do Núcleo de Dança, o projeto realizado na escola Sagrada
Família também teve um significado progresso em 2017. A primeira mudança foi
o início do trabalho realizado pela professora Jenifer Siqueira, acompanhada pelo
aumento no número de alunos, que passou a atender 104 crianças. Com objetivo
de falar sobre o processo de aprendizado, houve também reuniões individuais e
em grupo, que auxiliaram no estreitamento da relação com os pais dos alunos. O
resultado desse trabalho pôde ser conferido em um espetáculo realizado no “Espaço
Cultural Dr. Além”, no dia 20 de novembro.
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Talento e Diversão
fecham o ano de 2017
Encerrar o ano letivo com um belo espetáculo é uma tradição dos núcleos
socioculturais da Fundação Lia Maria Aguiar. E como não poderia ser diferente,
os alunos do programa de Dança fecharam o ano de 2017 com chave de ouro,
apresentando o clássico “Alice no País das Maravilhas “, de Lewis Carroll.
Unindo a leveza e a magia da dança a encantadores efeitos especiais, o espetáculo
surpreendeu ao apresentar a aventura da menina Alice que, após seguir um coelho
apressado e cair num buraco, embarca numa aventura de outra dimensão, composta por
criaturas peculiares. O planejamento do evento foi longo e, desde o início do processo, já
havia sido decidido por utilizar projeção em telão e abrir o máximo possível a estrutura do
palco para que toda a plateia pudesse assistir todas as coreografias com clareza.
Para a elaboração artística da apresentação, foi pensada uma ordem cronológica
que baseou a escolha das músicas, a distribuição das coreografias entre as turmas
e a seleção dos personagens, que nessa edição contou somente com os alunos na
execução dos papéis principais, havendo a necessidade de contratar somente um
profissional de sapateado, modalidade que não faz parte da grade do curso.
O espetáculo exibido nos dias 13, 14 e 15 de outubro, que contou com número
recorde de público, teve seus ensaios gerais iniciados no mês de setembro, o que
garantiu a qualidade do trabalho apresentado no palco no do Auditório Claudio Santoro.

13, 14 e 15
de Outubro

Espetáculo “Alice no
País das Maravilhas”

Auditório Claudio Santoro
Campos do Jordão

Planejamento 2018
Para o ano de 2018, está prevista uma divisão dos espetáculos, sendo um infantil, que
deverá ser apresentado aos amigos e familiares dos alunos, e outro espetáculo adulto,
com técnica profissional, que será exibido ao público em geral. Ambos projetos estão
programados para o segundo semestre.
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Foto de
divulgação do
espetáculo “Alice”
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Linha do tempo

PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

RESULTADOS ALCANÇADOS

•• Início do projeto, em espaços oferecidos por escolas
públicas de Campos do Jordão;
•• Inauguração, em outubro, do prédio sede do Grupo
de Dança, para realização das atividades de dança,
atendimento médico e nutricional;
•• Contratação de professores e distribuição de materiais
necessários para a realização das aulas.

•• Crescimento do projeto com nova
infraestrutura e possibilidades de
atendimento ampliada;
•• Implantação do serviço de saúde e
de atendimento psicológico, além do
acompanhamento de uma nutricionista.

•• Levantamento de indicativos das necessidades,
expectativas e objetivos para aperfeiçoar os trabalhos;
•• Substituição da equipe de professores, por
profissionais com perfil formativo e o desenvolvimento
de um novo programa de aulas;
•• Criação do regimento interno do Grupo de Dança;
•• Parceria com a entidade CEPROCOM, de São Bento
do Sapucaí, permitindo a extensão do atendimento
para o município;
•• Inclusão dos pais no programa.

•• Participação do Grupo no calendário de
apresentações regionais, estaduais, nacionais
e internacionais;
•• Melhoria nas condições de treinamento e no
desempenho dos alunos;
•• Conquista de prêmios importantes, como
bolsas de estudo para cada integrante
do Grupo de Dança para o festival Youth
America Grand Prix, em Nova York.
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•• Implantação de melhorias contínuas para o suporte
nutricional, médico e psicológico;
•• Desenvolvimento de novos repertórios conceitual e
técnico dos professores e dos jovens;
•• Reforço no programa de condicionamento físico para
manutenção da saúde corporal e desempenho técnico.

•• Melhoria no desempenho técnico
dos participantes;
•• Expansão do projeto para novos bairros
de Campos do Jordão;
•• Participação da Grupo de Dança em novos concursos e
festivais, gerando visibilidade e notoriedade para os jovens.

•• Desenvolver as atividades do Grupo de Dança,
sempre em busca de melhorias e crescimento;
•• Reavaliar os indicadores e implementar melhorias
nos aspectos necessários;
•• Preparação de novos repertórios coreográficos.

•• Resposta positiva da segmentação do ensino
de ballet, canto, sapateado, jazz e teatro,
resultando na idealização do Grupo de Teatro
Musical e do Ballet Jovem;
•• Promover a continuidade das atividades culturais, com
melhoria em todos os indicadores;
•• Realização dos espetáculos Le Jardim Animé e In Natura,
com resultados acima das expectativas.

•• A partir do progresso das turmas, criar novos
desafios para o Grupo, com a visão de conferir
identidade profissional ao projeto, sendo
percebido como referência em formar
talentos dedicados;
•• Ministrar novos conteúdos sob uma abordagem
mais personalizada e dinâmica, visando a
evolução de todos os alunos.
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•• Remontagem da peça “O Quebra-nozes”
sob a coordenação de Fabyanna Nemeth no
mês de novembro, apresentada para o público
externo. O elenco de 140 alunos foi dividido em duas
partes – cada um ficou com uma exibição distinta.
Mesmo sendo nas dependências, o espetáculo foi um
sucesso e animou todo o Grupo;
•• Contato com uma referência do ballet – Gisèle Santoro
– o que possibilitou um aprendizado diferente e único.
Essa vivência foi importante para motivar os integrantes a
explorarem o seu melhor com perseverança e disciplina.
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RESULTADOS ALCANÇADOS

•• Inclusão de mais aulas de ballet
e jazz para complementar o
conteúdo programático dos alunos
e enriquecer suas vivências.

•• Apresentação de Dom Quixote no auditório
Cláudio Santoro, com participação de bailarinos
do Tulsa Ballet (EUA);
•• Master class com Julio Bocca, ex-primeiro
bailarino do American Ballet Theater e atual
diretor do Ballet Sodre (Uruguai);
•• Reformulação da metodologia e grade curricular.
Inclusão de aulas de jazz e alongamento;
•• Projeto Criatividade: alunos foram incentivados
e receberam orientações para que
desenvolvessem coreografias autorais, além de
figurino, cenografia e maquiagem.

•• Criar novas vagas para incluir novos
alunos no projeto;
•• Apresentação de um novo espetáculo
em agosto;
•• Realização de novas visitas e apresentações
no projeto Interação Social.

•• Dois alunos foram selecionados para o
Festival de Dança Tamzolymp, em Berlim, na
Alemanha;
•• Realização de mais um espetáculo “A Bela
Adormecida”, no Auditório Claudio Santoro,
em Campos do Jordão.

•• Aumentar a interação com os pais e
responsáveis nos programas da FLMA, além
de ampliar o número de vagas nos projetos;
•• Manter o complemento da grade curricular,
além de realizar um novo espetáculo, com
estreia prevista para o agosto de 2016;
•• Participar de concursos e festivais de dança,
proporcionando novas experiências de
aprendizado fora da sala de aula, além de
mais projeção para o Grupo de Dança;
•• Colaborar com o projeto Interação Social,
que promove apresentações e visitas em
casas de apoio, escolas públicas e instituições
sociais de Campos do Jordão e região.

•• Melhora técnica e artística dos alunos da turma
do avançado, tendo como consequência o
aumento de prêmios em festivais;
•• Oficina de condicionamento físico para
os pais, levando o beneficio para a família
do aluno, tendo melhora significativa de
qualidade de vida dos participantes;
•• Maior engajamento dos alunos nos projetos
extras da fundação, como: “Interação Social”
e “Corrida FLMA”;
•• Verificamos maior interesse por parte de
todos os alunos no decorrer do ano com
aulas dinâmicas e propostas diferentes para a
melhora do aprendizado.

•• Dobrar o número de alunos inscritos no
núcleo, além de ampliar as aulas de ballet
clássico durante a semana;
•• Melhorar o trabalho desenvolvido com
e pelos alunos, proporcionando maior
interação entre o corpo de professores, os
pais e os estudantes;
•• Melhora técnica e artística do Núcleo como
um todo, buscando maior desenvoltura dos
alunos;
•• Atualização do módulo Elementar e inclusão
das aulas de “Progressing Ballet Tecnique”
para as turmas a partir deste nível;
•• Criação de um novo espaço físico, com maior
estrutura física e adaptado especificamente
para a dança, com salas de aula maiores para
receber o novo número de alunos do núcleo.

•• Melhora técnica e artística dos alunos que
passaram a frequentar as aulas de 3 a 5 vezes
na semana;
•• Premiação de Melhor Escola no Festival
Criarte da SPA produções em Abril de 2017;
•• Espetáculo de encerramento com recorde de
público.
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Planejamento
para

20
18

Aumento no número de aulas
de condicionamento físico
proporcionadas aos pais e
responsáveis. Atualmente a oficina
é oferecida entre uma e duas vezes
por semana;
Incluir no planejamento de todas
as turmas uma aula de ballet
ministrada pela coordenadora, ao
menos uma vez por bimestre.
Divisão dos espetáculos por nível
técnico e público alvo;
Ampliar o número de alunos que
participam de eventos fora da
cidade de Campos do Jordão.
32
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NÚCLEO DE

TEATRO
A cultura que promove
inclusão social e
crescimento pessoal
Consolidado oficialmente em 2013, o Grupo de Teatro Musical nasceu para dar ainda
mais força nas produções musicais que já vinham sendo realizadas pela Fundação Lia
Maria Aguiar desde 2010.
Em 2015, a marca passou por uma restruturação e, desde então, o grupo passou
a ser chamado de Núcleo de Teatro, que atende crianças e jovens entre 8 e 21 anos,
integrantes de família com baixa renda e estudantes de Campos do Jordão. Com o
intuito de oferecer formação artística aos jovens do município, a Fundação Lia Maria
Aguiar oferece aulas de canto, dança, sapateado, teatro e técnica circenses, além de
disciplinas teóricas sobre artes cénicas.

Espetáculo
“Gran Circo
Romanni”
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Espetáculo “Gran
Circo Romanni”
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Todo o conteúdo é aplicado de modo separado por módulos, de acordo com a
idade e técnica dos alunos. São eles:
•• Grupo Infantil: Tem como objetivo preparar os alunos para o curso livre, introduzindo
modalidades básicas do teatro musical para crianças de 10 a 12 anos, tais como
Teatro, Canto, Jazz, Sapateado e Circo. O módulo também apresenta a importância
de cada modalidade do fazer teatral e estimula o aluno para o despertar artístico.
Total de 34 alunos divididos em duas turmas (A e B).
•• Grupo Juvenil: Tem o intuito de preparar os alunos para o curso livre, introduzindo
modalidades básicas do teatro musical para adolescentes acima de 13 anos, tais
como Teatro, Canto, Jazz, Sapateado e Circo. O módulo também apresenta a
importância de cada modalidade do fazer teatral e estimula o aluno para o despertar
artístico. Total de 10 alunos.
•• Módulo 1 do Curso Regular: tem como objetivo introduzir o aluno no curso regular,
aprimorando os conhecimentos adquiridos nos módulos preparatórios. Inserção de
novas modalidades específicas como Teatro, Canto, Jazz, Sapateado, Circo, Ballet,
Teoria Musical e Condicionamento Físico e aprofundamento das técnicas de Teatro
Musical. É destinado a alunos de 13 a 15 anos, exceto em caso de repetência do
aluno. Total de 14 alunos.
•• Módulo 2 do Curso Regular: tem o intuito de dar continuidade aos conhecimentos
intermediários ensinados nos módulos anteriores, inserindo novas modalidades
específicas, tais como Teatro, Canto, Jazz, Sapateado, Circo, Ballet, Teoria Musical e
Condicionamento Físico. É destinado a alunos de 14 a 16 anos, exceto em caso de
repetência do aluno. Total de 10 alunos.
Interação Social nas escolas
municipais e aula de teatro

Apresentação no
Natal dos Sonhos,
Interaçã Social nas
escolas municipais
e aula de teatro
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•• Módulo 3 do Curso Regular: tem como objetivo dar continuidade aos conhecimentos
intermediários ensinados nos módulos anteriores, aprofundando e dando autonomia
as técnicas artísticas já estudadas. O módulo composto pelas disciplinas de Teatro,
Canto, Jazz, Sapateado, Circo, Ballet, Teoria Musical, Projeto e Criação, Repertório e
Vocabulário e Condicionamento Físico, é destinado a alunos de 15 a 17 anos, exceto
em caso de repetência do aluno. Total de 10 alunos.
•• Módulo 4 do Curso Regular: é o penúltimo módulo do curso e tem como objetivo
dar continuidade aos conhecimentos intermediários ensinados nos módulos
anteriores, aprofundamento e dando autonomia das técnicas artísticas já estudadas.
O módulo composto pelas disciplinas de Teatro, Canto, Jazz, Sapateado, Circo,
Ballet, Teoria Musical, Repertório e Vocabulário, Maquiagem e Caracterização,
Condução de Carreira e Condicionamento Físico, é destinado a alunos de 16 a 21
anos, exceto em caso de repetência do aluno. Total de 08 alunos.

Aula de
Circo

Propósitos para o crescimento

Participação no
aniversário da cidade

Em 2017, o curso não contou com o Módulo 5 do Curso Regular, pois o programa
ainda não possuia alunos que tivessem o conhecimento técnico exigido pelo nível.
Toda a parte pedagógica é complementada com uma grande infraestrutura, que
conta com um local específico para as aulas, uniforme e calçados, agenda para
comunicação com os pais e responsáveis, alimentação e transporte durante o curso e
apresentações, avaliação médica com profissionais da Fundação, além de participação
em eventos da instituição e visitas e apreciações em espetáculos e exposições em São
Paulo, capital.
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Durante os quase cinco anos de existência, o Núcleo de Teatro coleciona muitas
conquistas que foram consequências do trabalho realizado por professores, alunos e
familiares.
Com o intuito de desenvolver o autoconhecimento, autoestima, criatividade e
confiança auxiliando na formação cidadã e profissional dos participantes, o Núcleo de
Teatro desenvolveu e implantou um modelo de formação teatral, que visa o acesso
à cultura, ao aperfeiçoamento profissional, à educação integral e à inclusão social,
possibilitando a descoberta dos potenciais de crianças e jovens do município.
Para alcançar este objetivo são oferecidas aulas práticas com a teoria já aplicada nas
diferentes disciplinas como Teatro, Canto, Jazz Dance, Ballet Clássico, Sapateado, Circo
entre outras que envolvem o curso, no qual cada estudante tem um acompanhamento
individual, com retorno constante para o próprio aluno, que é convidado a perceber
suas facilidades e dificuldades e assim, criar ele próprio uma estratégia para melhorar
seu aprendizado.
O Núcleo, no ano de 2017, teve também o intuito de iniciar um caminho onde os
alunos, além de evoluírem em cada disciplina, pudessem fazer parte de maneira mais
efetiva nos processos de criação, para que passem a desenvolver assim uma maior
autonomia enquanto artistas.
Seguindo as mesmas diretrizes da Fundação, o programa também se preocupa em
promover a inclusão sociocultural a partir de atividades de cunho artístico, não só para
alunos e familiares, mas também para a comunidade em geral através de eventos e
atividades realizadas dentro e fora do Núcleo, como apresentações e eventos esportivos,
bem como os espetáculos, o Projeto Interação Social e a Corrida Iluminada de Natal.
Relatório Anual de Atividades
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Vitórias e Homenagens
No ano de 2017, mais vitórias foram agregadas a coleção do Núcleo de Teatro. A
começar pela seleção de uma das alunas do programa para participar do reality musical
da Tv Globo, The Voice Brasil Kids. Maria Tereza Prezoto, que chegou até a semifinal da
competição, encantou o público e o jurados com seu talento descoberto e lapidado
pela Fundação Lia Maria Aguiar.
Após um início de ano marcante, sendo representado por uma de suas integrantes
em TV nacional, o Núcleo de Teatro teve outras conquistas a contar pelo ingresso de 43
novos alunos, vindos do processo seletivo realizado entre os meses de outubro de 2016
e fevereiro de 2017.
Alguns eventos internos e externos também fizeram parte do calendário do Núcleo,
entre eles estão as celebrações do Dia das Mães, Páscoa, Festa Junina entre outros. Os
alunos tiveram ainda a oportunidade de apreciar, em São Paulo, a famosa peça musical “O
Homem de La Mancha”, dirigida por Miguel Falabella e o clássico “Cantando na Chuva”,
que tinha a professora de sapateado, Alessandra Dimitriou, como integrante do elenco.
Os estudantes do núcleo, participaram também do projeto InterAção Social, levando
alguns números para dentro de asilos e escolas municipais. Uma experiência importante
para o desenvolvimento da personalidade cidadã dos integrantes.
Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, os alunos de Teatro tiveram
a honra de receber o convite do 5º Batalha da Polícia Militar de Taubaté para se
apresentarem na Cantata de Natal da Polícia Militar, um evento tradicional que conta
com apresentações dos próprios policiais e artistas da região.
Em 2017, houve grande progresso em todos os aspectos na área pedagógica, que
pode ser visto no espetáculo Gran Circo Romanni – O Musical. Uma produção que teve
os alunos como os principais responsáveis pela parte artística como canto, interpretação,
dança, circo e até mesmo, na própria caracterização e nas trocas de cenário.

Apreciação da peça “Dançando na Chuva”
e apresentação nas escolas municípais

Ensaio para o espetáculo
“Gran Circo Romanni”
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História e emoção
fecham mais um ciclo
Apresentado no emblemático palco do Auditório Claudio Santoro, o espetáculo
“Gran Circo Romanni – O Musical” foi o resultado de um trabalho em conjunto que
envolveu a coordenação, os professores, funcionários, pais e alunos. Com o intuito
de fazer um espetáculo do zero, tudo partiu de uma primeira conversa realizada no
planejamento anual do programa.
Após a escolha do tema, que foi realizada entre janeiro e maio, o texto então passou a
ser escrito pela coordenadora do núcleo, Viviane Santos, juntamente com a composição
das músicas, realizada pelo professor de canto do programa, Thiago Gimenes.
Com a estreia marcada para o dia 24 de novembro, os ensaios tiveram início em
setembro, já com as cenas levantadas, as coreografias e músicas finalizadas. No mesmo
mês aconteceu a confecção dos cenários e figurinos.
Após o primeiro dia de apresentação, o grupo já colhia os bons frutos da
produção que, cumprindo seu objetivo, surpreendeu o público com um espetáculo
completamente novo, elaborado pela equipe do Núcleo de Teatro da Fundação Lia
Maria Aguiar.
Apesar do curto espaço de tempo, o produto final foi mais satisfatório do que o
esperado. Os alunos e professores notaram isso através do feedback bastante positivo
do público, que encheu a plateia nas três noites do espetáculo, chegando a esgotar os
ingressos nas duas últimas sessões.

Espetáculo
“Gran Circo Romanni”

Planejamento 2018
Para o ano de 2018, está prevista a realização de mais uma apresentação do Núcleo
de Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar, já agendada para o final do segundo semestre.
Para o mesmo ano, também está planejada a realização de um espetáculo elaborado e
apresentado pelos alunos formandos.
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Divulgação do espetáculo
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Linha do tempo
PLANEJAMENTO

RESULTADOS ALCANÇADOS

PLANEJAMENTO

20
13

•• Desenvolver e implantar um modelo de formação
teatral durante todo o ano letivo, visando ao
crescimento profissional e à visibilidade do Grupo
de Teatro Musical para a sociedade;
•• Formar uma equipe de profissionais docentes
renomados, com o objetivo de oferecer aos
alunos a melhor referência de conhecimento e
aprendizado no meio.

•• Contratação de profissionais de várias
especialidades dentro do meio artístico, o
que preparou as turmas para desafios mais ousados;
•• Reverberação do musical “A Princesinha” para a cidade de São
Paulo, devido ao sucesso do espetáculo no natal de 2012;
•• Apresentação do espetáculo “Uma Luz Cor de Luar”, com
estrutura profissional e de grande porte. O jovem elenco
atuou novamente com artistas veteranos – Totia Meirelles,
Kayky Brito e Anderson Muller.

•• Participação no 5o Festival de Música da Fundação Lia
Maria Aguiar, ao lado de atrações importantes, como
Sandra de Sá e Adriana Calcanhoto;
•• Fortalecimento do espírito de equipe, contato com
outros grupos e artistas.

•• Novos módulos e equipamentos para
as aulas de circo;
•• Contratação de um novo professor e mais vagas
para canto particular;
•• Contratação de um novo coordenador administrativo;
•• Nova temporada do musical “Uma Luz Cor de Luar”
durante o “Natal dos Sonhos”.

•• Montagem de dois espetáculos (“Uma Luz
•• Preparação para a 3ª temporada da apresentação
Cor de Luar” e “O Show II”);
“Uma Luz Cor de Luar”, no Teatro das Artes (Shopping
Eldorado), em janeiro e fevereiro, de 2016, em São Paulo; •• Contratação de professores de Teoria e Percepção
Musical e de Repertório e Ampliação de Vocabulário.
•• Espetáculo “O Show II” em Campos do Jordão.

20
14
20
15

RESULTADOS ALCANÇADOS

•• Seleção de 30 novos alunos para iniciarem o curso
de 6 anos e criar novas vagas para modalidades
particulares e extracurriculares de Canto Particular,
Circo - Técnicas Aéreas, Circo – Técnicas de Solo,
Teatro, Jazz Dance, Ballet Clássico e Sapateado;
•• Acrescentar a nova modalidade obrigatória de
História do Teatro e da Dança;
•• Realizar a 3ª temporada de “Uma Luz Cor de Luar”, no
Teatro das Artes (Shopping Eldorado), nos meses de
janeiro e fevereiro em São Paulo. Além do espetáculo
“O Show II” em Campos do Jordão;
•• Criar semana de aulas voltadas para pais e responsáveis
em comemoração ao Dia das Mães e dos Pais;
•• Participar do projeto interação Social, que promove
apresentações e visitas em casas de apoio, escolas
públicas e instituições socais de Campos do Jordão.

•• Temporada Paulista de “Uma Luz Cor de Luar”
no Teatro das Artes em São Paulo/SP;
•• Matrícula de 26 novos alunos;
•• Contratação de professor de História
do Teatro e da Dança;
•• Atendimento com nutricionista da FLMA;
•• Ensaios e apresentação do espetáculo O Show II
em O Tempo.

•• Ampliar o número de funcionários, contratando um
novo coordenador administrativo para o curso, além
de selecionar mais 50 alunos para integrar o grupo;
•• Reestruturar a grade de aulas semanais com
modalidades obrigatórias de Teatro, Canto, Jazz
Dance, Ballet Clássico, Sapateado, Teoria e Percepção
Musical, Repertório e Ampliação de Vocabulário e
História do Teatro da Dança, que fazem parte dos
planos para o novo ano, tendo como objetivo um
ganho na qualidade do conteúdo oferecido aos alunos;
•• Continuar as participações no Projeto InterAção,
bem como as apreciações de peças musicais e as
celebrações das datas comemorativas, como Páscoa,
Dia das Mães, Dias das Crianças, entre outros;
•• Encerrar a divisão do prédio com o Núcleo de Dança,
deixando o espaço para uso exclusivo do Núcleo de
Teatro, além de ampliar a grade de horários do curso
e reestruturar o espaço físico para promover maior
qualidade no aprendizado e ampliar o número de alunos

•• Progresso no desempenho dos alunos em
diversos aspectos;
•• Ampliação da grade de horários do curso e
reestruturação do espaço físico, consequência do
fim da divisão do prédio com o Núcleo de Dança;
•• Participação da aluna Maria Tereza Prezoto no
reality musical The Voice Brasil Kids, da TV Globo;
•• Realização de um espetáculo sem apoio
vocal profissional, que teve os alunos como
os principais responsáveis pela parte artística,
incluindo caracterização e nas trocas de cenário;

20
16

20
17

Acampadentro
realizado na
confraternização
de final de ano

Alunos durante as aulas
no Núcleo de Teatro
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Planejamento
para

20
18

Corrigir aspectos observados
como “menos eficientes”
em 2017, tanto na questão
pedagógica quanto na questão
estrutural do curso e do prédio;
Formação da primeira turma de
artistas, que terão um espetáculo
próprio, apresentado ao final
do ano como Trabalho de
Conclusão de Curso;
Aperfeiçoamento do espetáculo
“Gran Circo Romanni – O
Musical”, com o foco, tanto em
realizar outra curta temporada
em Campos do Jordão, quanto
para exibi-lo em outras cidades.
46
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NÚCLEO DE

SAÚDE
A complementação essencial
que enriquecerá a saúde de
Campos do Jordão
Completando os programas das vertentes culturais de Dança, Música e Teatro, o
Núcleo de Saúde surgiu com o propósito de fortalecer o serviço social desenvolvido
pela Fundação Lia Maria Aguiar.
O setor irá realizar ações a favor da saúde e do meio ambiente para os moradores
de Campos do Jordão, estendendo as opções de serviços oferecidos e acolhendo a
demanda da busca pelo bem-estar.
A Unidade de Saúde, que vai oferecer trabalhos de prevenção e conscientização aos
munícipes, conta com um projeto inovador. O Núcleo visa ampliar o trabalho social,
aliando a disseminação de informações e o atendimento com os primeiros cuidados a
uma gestão de saúde.
Com o intuito de realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira para
implantação do prédio da unidade de saúde, a empresa L+M, Espaços Tecnológicos em
Saúde foi contratada. Com isso, o planejamento do complexo equilibrou produtividade,
custos e qualidade de atendimento, além de progredir nas questões legais, conforme o
plano diretor local.
No planejamento, que privilegia a horizontalidade do terreno, estão previstas área
ambulatorial, área para exames, sala de vacinação, sala de curativos e farmácia. Além de
um espaço para hemodiálise e leitos para estabilização.
No ano de 2017, ocorreu a atualização do projeto e, no segundo semestre teve início
o processo de seleção da construtora que será responsável pela obra.
Com a escolha da encarregada pela construção e a parceria com uma organização
de saúde para operar os programas de atendimento planejados, a execução do projeto
deve se iniciar a partir do segundo semestre de 2018.

Projeto 3D da
fachada e ambientes
do prédio da
Unidade de Saúde

Projeto de oficina de
condicionamento
físico para os pais
e resposávies dos
alunos dos núcleos
socioculturais.
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Planejamento 2018
Para o ano de 2018, está previsto para o primeiro semestre o término do processo de
seleção da construtora e da organização de saúde parceira A execução das obras deve
ter início no segundo semestre do mesmo ano.
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Corrida e Caminhada FLMA,
qualidade de vida, bem-estar
e beleza natural que diverte
toda a família

Aquecimento para a
1ª Corrida Iluminada
de Natal

Junto com o clima de Natal que envolve o mês de dezembro, a Fundação promove
no mesmo período uma tradicional prova de corrida e caminhada. Desde seu início, em
2013, já são mais de 1.000 pessoas envolvidas nas cinco edições do evento, que atende
turistas e jordanenses de todas as faixas etárias.
A prova que movimenta quase 300 participantes a cada ano, possui um encantador
percurso com variação de três a seis quilômetros, constituído por ruas de asfalto, de
terra e trilhas da charmosa região da Vila Capivari.
Em todas, as edições os competidores recebem um kit exclusivo, contendo uma
camiseta, um número de peito e um chip, entre outros objetos que deve ser utilizado
durante toda a prova. Ao final da competição, os melhores colocados da classificação
geral da corrida, nas categorias masculino e feminino, ganham troféus. Já todos os
competidores da modalidade de caminhada, recebem medalhas pela participação.
O evento que une a magia do natal e a busca por uma vida saudável, além de
incentivar a população local à prática de exercícios físicos, promove também o
bem-estar tanto na saúde, quanto no social.
50
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Edição 2017
Assim como nas edições anteriores, a Fundação Lia Maria Aguiar incrementou o
final de ano de Campos do Jordão com mais uma edição do evento de Corrida e
Caminhada, que em 2017 ganhou um nome mais divertido, passando a ser chamada de
Corrida Iluminada de Natal.
Realizada no dia 16 de dezembro, a prova que aconteceu em um novo horário para
valorizar a encantadora iluminação natalina, atraiu mais de 300 pessoas e levou os
participantes a percorrer entre três e seis quilômetros, passando por belas paisagens do
município jordanense.
Além da clássica largada na Praça São Benedito, os atletas puderam contar com um
animado aquecimento e, após a competição, prestigiaram apresentações de música,
dança e atividades circenses.
Reunindo crianças, jovens, adultos e idosos, o evento que faz parte dos programas
de incentivo a saúde da FLMA contou também com a presença de profissionais de
educação física e socorristas, para dar suporte aos participantes.

1ª Corrida Iluminada de Natal
e apresentação do Núcleo de
Dança no evento pós-corrida

1ªCorrida
Iluminada
de Natal

Planejamento 2018
A expectativa para a próxima edição da Corrida Iluminada de Natal é de grande adesão,
com a participação ainda maior do público jordanense e dos visitantes no final do ano.
Ocorrendo mais uma vez no mês de dezembro, o evento, tem a função de
movimentar a economia e as atrações locais, durante a temporada de turismo de verão
do município.
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Alimentação saudável que
faz a diferença nos palcos
Falar em saúde e bem-estar e não lembrar de uma alimentação saudável é quase
impossível. A exemplo disso, a Fundação Lia Maria Aguiar, desde o início dos programas
realizados com crianças e jovens jordanenses, sempre teve uma atenção especial
voltada a nutrição.
Tendo em vista uma questão levantada pelos mais recentes estudos apresentados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que apontam que as crianças brasileiras
consomem mais de 70% da quantidade de açúcar diária apenas na hora do lanche, sem
contar que a ingestão de sódio, gorduras e baixa ingestão de frutas, hortaliças levaram
a um aumento de crianças com pressão alta, diabetes e colesterol alterado. Existe por
parte da instituição uma preocupação em oferecer uma alimentação balanceada com
os nutrientes necessários e alimentos de qualidade.
Para melhorar o hábito alimentar dos mais jovens, uma nutricionista foi acionada
para elaborar um cardápio que suprisse as necessidades alimentares dos alunos,
fornecendo uma nutrição adequada a fim de alcançar o desenvolvimento ideal das
crianças. Para a elaboração de tal, a Fundação Lia Maria Aguiar se baseou nas diretrizes
da OMS, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP).

Piquenique elaborado
seguindo o cardápio
da nutricionista e
palestras sobre os
cuidados com a
alimentação

Foi considerado também o seguintes parâmetros para os lanches intermediários:
• 6 a 10 anos: 300Kcal
• 11 a 15 anos: 400Kcal
• 15 a 19 anos: 500Kcal

Lanche
preparado
seguindo as
orientações
da OMS
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No quesito distribuição de macronutrientes, todos os lanches estão na proporção de
Carboidratos: 55 a 60%; Proteína – 10 a 15%; Lipídeos – 15 a 30%, e, com relação aos
micronutrientes (vitaminas e minerais), as fontes vem das frutas, verduras e legumes,
conforme sazonalidade e assim conferindo uma qualidade nutricional melhor. Em
questão da hidratação das crianças, é ofertado água, chás e suco de polpa de frutas
natural sem adição de açúcar.
O cardápio dos lanches é também baseado no perfil de cada núcleo, respeitando as
preferências alimentares sem deixar de lado a demanda nutricional. A qualidade com os
gêneros alimentícios é outra preocupação que a instituição tem. A compra de produtos
perecíveis é realizada semanalmente, pois se preza por alimentos sempre frescos, sem
riscos de contaminação. É importante destacar que a Fundação não utiliza embutidos,
enlatados, temperos industrializados e alimentos ricos em corantes e conservantes.
Como fonte proteica, é usado preparações de peito de frango, carne magra, queijos,
leite e ovos.
Para aquisição de gêneros não perecíveis como farinhas, açúcar, óleo, etc, as
compras são baseadas em uma lista de marcas fidelizadas no mercado para que se
mantenha a qualidade dos lanches. As frutas, verduras, legumes, ovos e outros tem a
sua entrega semanal de acordo com a demanda, prezando sempre a qualidade destes.
Para que o cardápio seja elaborado de acordo com as normas higiênico sanitárias,
todos os funcionários passam por treinamentos frequentes e são certificados. Todo
núcleo possuí o seu Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, conferindo
assim mais segurança alimentar para elaboração dos lanches.
Através do modelo alimentar proposto pela nutricionista, a Fundação Lia Maria Aguiar
tem como princípio mostrar a importância de uma hábito alimentar saudável, que seja
rico em nutrientes e que as crianças possam se alimentar com prazer e, assim aprender
a levar consigo essa educação nutricional para sua rotina diária.
Reforçando tais ensinamentos, frequentemente são ministradas palestras com temas
variados em nutrição, para as diferentes faixas etárias das crianças e jovens integrantes
dos núcleos, pois a instituição acredita que a real mudança alimentar é promovida
através do conhecimento.
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NÚCLEO DE

humanos melhores. Com este projeto, a expectativa é proporcionar uma ferramenta de
identificação cultural para toda a população. É confidenciando as memórias desse povo
que a entidade deseja inspirar alunos, colaboradores e parceiros, além de todos aqueles
que de alguma maneira forem tocados por esta obra a mudar o olhar sobre o cotidiano
e a realizar algo para a melhoria da cidade.
Destacando desde a formação geológica local, passando pelas expedições
portuguesas, compra das terras e fundação da cidade, o livro foi resultado de um vasto
trabalho de pesquisa e estudo realizado pela Livrarte. Iniciado no primeiro semestre
de 2012, o projeto contempla uma reedição e atualização do trabalho de dois grandes
historiadores locais, Pedro Paulo Filho e Edmundo Ferreira da Rocha. Advogado e
escritor, Pedro foi o responsável por produzir as obras mais sólidas sobre o município,
já o advogado e fotógrafo Edmundo colaborou com seu vasto acervo fotográfico
da história local. Para contextualizar os momentos recentes, o projeto buscou nas
fotografias de Gil Rennó, o olhar artístico das paisagens e da população da cidade.
Desde o início dos trabalhos foi realizada uma contínua e intensa pesquisa por meio
de documentos históricos, livros, fotos, trabalhos acadêmicos, entrevistas, jornais,
revistas e diversas fontes, visando tornar a publicação a mais completa a respeito de
Campos do Jordão.

CULTURA
A valorização do patrimônio
histórico e o enriquecimento da
cultura de Campos do Jordão

Páginas
do Livro
Campos do
Jordão: Uma
Montanha de
Histórias

Mais do que um livro de história, a obra “Campos do Jordão, Uma Montanha de
Histórias” é um trabalho de preservação da memória de uma das mais importantes
cidades do Estado de São Paulo.
A partir deste cenário de sucesso comercial e turístico, a Fundação Lia Maria Aguiar,
com sede no município, decidiu investir neste patrimônio histórico e se engajou em um
projeto editorial de abrangência inédita sobre a estância.
Com um legado de combate à tuberculose, a cidade foi durante a transição do
século XIX para o século XX uma das mais importantes localidades do Brasil, tendo seu
nome vinculado às principais discussões do país, principalmente a partir dos estudos de
Belfort de Mattos e posteriormente com a luta de Domingos Jaguaribe para transformar
o município em capital nacional.
A Fundação Lia Maria Aguiar percebendo o falta de valorização deste momento
da história decidiu embarcar na produção do projeto, visando mostrar aos visitantes
e aos próprios jordanenses como os feitos do passado são valiosos e relevantes
nacionalmente. É esperado que esta publicação colabore para que um grande
número de pessoas, principalmente jovens e crianças, tenham acesso a essa grande
história. Sempre foi uma meta da instituição oferecer às crianças e aos adolescentes
da Fundação Lia Maria Aguiar acesso à cultura, com o propósito de formar seres
56
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Imagem do livro
que ilustra o
turismo na cidade
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Em formato coffee table book, com aproximadamente 700 páginas, o livro vem
impresso em papel italiano de alta durabilidade. Com uma produção de 1.500
exemplares e com distribuição dirigida, a meta é levar a obra para bibliotecas,
universidades, institutos de pesquisa e documentação, além de museus e livrarias.
Acima de tudo, o requinte e o cuidado na elaboração do livro podem ser
comparados a uma obra de arte, cuja qualidade técnica e intelectual empregada se
iguala aos grandes projetos editoriais criados por outras fundações e institutos ligados à
arte e à cultura.
Em fase final, o livro teve seu tempo de produção estendido devido a preocupação
em pesquisar e apurar novas as informações descobertas e levantadas que o compõem.
Com a expectativa de ser lançada no início do segundo semestre de 2018, a obra ainda
passa por um processo de revisão, etapa que conta com equipe especializada, além da
tradução do conteúdo, que tem o intuito de ampliar o alcance da publicação.
O livro, além de um importante mecanismo de preservação da história local é
também um importante projeto editorial, que define o compromisso da Fundação
Lia Maria Aguiar com o patrimônio cultural e histórico de Campos do Jordão,
proporcionando aos leitores o prazer de conhecer o seu passado, para
compreender o seu presente e, assim, escrever um futuro melhor.

O PINHÃO POSSUI LUGAR DE DESTAQUE NA GASTRONOMIA
LOCAL. SÃO BOLOS, TORTAS, DOCES E ASSADOS QUE
GANHARAM NOTORIEDADE NO BRASIL E NO EXTERIOR,
PRINCIPALMENTE COM AS SABOROSAS RECEITAS, QUE
ACOMPANHAM AS DIFERENTES TENDÊNCIAS DO SETOR
As frutas vermelhas, que chegaram ao ápice na história de

Muito apreciadas, essas frutas possuem alto teor de antocia-

Campos do Jordão nos anos 50, tornaram a fazer parte do menu
dos restaurantes como principal ingrediente da Temporada

nidina, elemento contido em seu pigmento, que favorece a visão
e proporciona vários benefícios à pele e aos vasos sanguíneos,

Gastronômica de Natal, organizada pela Associação Cozinha

sendo também uma rica fonte de vitamina C e betacaroteno.

da Montanha, e estão presentes não só em receitas doces mas
também salgadas, como massas e carnes, na maioria dos res-

É por essa alquimia de sabores, texturas e aromas que a
gastronomia de Campos do Jordão continua ganhando apre-

taurantes. De sabor delicado e exótico, as frutas vermelhas

ciadores dia a dia, fruto da influência de fatos históricos e de

ganharam o cenário nacional quando, em 1950, o Barão Otto
Von Leithner mandou trazer as primeiras mudas de framboesa

grandes profissionais e personalidades que acreditaram no
potencial turístico e gastronômico da cidade. Mesmo com

para o Brasil e as cultivou em sua fazenda em Campos do Jordão. As berries, como também são conhecidas, somavam mais
de 50 hectares de cultivo na região da Serra da Mantiqueira.
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essa grande variedade de restaurantes e de receitas nacionais
e internacionais, a culinária da montanha preserva suas origens, oferecendo uma experiência única à mesa.

UMA MONTANHA DE HISTÓRIAS

A ORIGEM DO PRESENTE
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Páginas do Livro
Campos do Jordão: Uma
Montanha de Histórias

Os rigorosos invernos
jordanenses já
vivenciaram neve nos
anos de 1892, 1897,
1920, 1928, 1947 e 1964,
encantando a todos pela
beleza e pela raridade
do fenômeno na região

O que poucos sabem é que esse
desejo já foi realizado algumas vezes
ao longo da história, cobrindo as
montanhas jordanenses de neve. A
primeira ocorrência do século XX foi
no ano de 1920, quando a temperatura esteve inferior a -8ºC na Serra
da Mantiqueira. Anos depois, em
1928, o fenômeno voltou a acontecer e foi relatado no livro Estações
Climatéricas de São Paulo, do pesquisador Belfort de Matos Filho.
No livro, Belfort afirma que a
neve caiu por cerca de três horas
e cobriu árvores, casas e morros,
criando uma imagem que ficaria

para sempre na memória do município. “A nevada ocorrida no dia
31 de julho de 1928 revestiu-se de
caráter sensacional, com os flocos
de neve cobrindo as árvores e a
vegetação rasteira de um espesso
manto branco e que o fenômeno,
que teve início às seis horas e 30
minutos, foi precedido de copiosa
chuva”, detalhou o pesquisador.
Apesar de 1928 ser a única data
em que uma nevada foi oficialmente registrada em Campos do
Jordão, outras fontes classificam
como “fortes geadas” a neve de
1892, 1897, 1920, 1947 e 1964. Raro

na cidade, o fenômeno precisa de
dois fatores para ocorrer: temperatura igual ou inferior a zero grau
Celsius e alta umidade do ar com
probabilidade de chuvas.
Diferentemente de outras estâncias, o clima, as cores, o charme e o
sabor de cada estação do ano provocam sensações únicas, o que
torna esse lugar tão admirado por
seus apaixonados frequentadores
em todos os momentos. E, assim
como outras cidades turísticas, o
emprego e a geração de renda em
Campos do Jordão estão intimamente ligados às estações.

Planejamento 2018

Conhecida pelo frio, Campos
do Jordão já chegou a
registrar 9˚C negativos e
algumas nevascas em certos
pontos da cidade, como foi
relatado nesta edição de 1928
do jornal O Estado de S. Paulo

Todas as fotos são da nevasca de 31 de julho de 1928, que deixou
os Campos do Jordão brancos de gelo. Nessa página, a imagem
da Pensão Azul, famosa na época, localizada na Vila Abernéssia
próxima à Igreja Matriz de Santa Terezinha. Na página à direita,
casas com telhados cobertos de gelo na Vila Jaguaribe
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Antes de entrar em fase de impressão, todo o conteúdo do livro ainda passará por
uma revisão minuciosa e especializada e, para expandir ainda mais a disseminação
contida na obra, o texto será traduzido para o inglês.
Após estar totalmente pronto, o livro deverá ser lançado oficialmente no início do
segundo semestre.
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A realização do Natal que
você sempre sonhou
Desde 2009, a Fundação Lia Maria Aguiar renova anualmente seu compromisso na
criação de um mundo melhor. Pensando nisso, durante as festas de fim ano, a entidade
realiza ações periódicas, principalmente relativas ao natal.
Uma das épocas mais especiais para a cidade de Campos do Jordão, o natal guarda
momentos inesquecíveis ao moradores da cidade, que se preparam para receber
turistas de várias localidades do país. Por isso, a Fundação Lia Maria Aguiar, aliada à
Prefeitura de Campos do Jordão, aproveita a oportunidade para criar uma programação
cultural diferenciada para todos os visitantes e moradores da cidade e do seu entorno.
Da decoração temática da cidade até os eventos, tudo é planejado para cativar
e encantar. Durante todo o ano, os jovens participantes dos programas da FLMA se
preparam para encenar espetáculos e apresentações, tendo a valiosa chance de mostrar
seus potenciais lapidados com muita dedicação. É um momento importante, pois o
espírito de todos os núcleos é colocado em evidência.

Decoração da Praça da Bandeira
e da Praça São Benedito
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Decoração da Praça
São Benedito
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Edição 2017
Com a missão de espalhar o clima natalino por toda a cidade, a Fundação Lia Maria
Aguiar apresentou pela nona vez o Natal dos Sonhos em Campos do Jordão. Em
2017, o projeto teve parceria com o poder público local e, além de oferecer atividades
culturais, o projeto proporcionou iluminação nas principais praças e pontos turísticos da
cidade. O destaque de toda a mágica decoração ficou por conta do Portal da Cidade.
Que teve seu tradicional visual alterado.
A partir de um acervo de fibras, a Fundação Lia Maria Aguiar criou um projeto de
iluminação contendo figuras natalinas e bíblicas. Tudo para emocionar os visitantes e os
jordanenses no final do ano.
O lançamento oficial da decoração e da programação de eventos para o final de
ano que aconteceu no dia 25 de novembro foram destaque em toda mídia regional,
exaltando a beleza em meio a suntuosas estruturas de árvores, chafarizes e arabescos
iluminados.
Os adereços especiais ofereceram aos jordanenses e visitantes uma paisagem
acolhedora e de esperança nesta época do ano tão especial.

Decoração do Portal da Cidade
e da Praça São Benedito

Decoração
de Natal
em pontos
turísticos
de Campos
do Jordão

Planejamento 2018
Para ano de 2018, a Fundação Lia Maria Aguiar pretende renovar a parceria com a
prefeitura e a população local e investir cada vez mais para oferecer um natal mais
charmoso e acolhedor para toda cidade.
Além disso, a meta é criar e desenvolver apresentações dos projetos da fundação
voltados para essa época do ano, aumentando a visibilidade da entidade.
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PROJETO

INTERAÇÃO
SOCIAL
A evolução social que acontece através
da disseminação de pequenas atitudes

Alunos
vistam asilos
de Campos
do Jordão
no projeto
InterAção
Social

Planejamento 2018
Mais do que ensinar técnicas artísticas e agregar no desenvolvimento social das
crianças e jovens dos projetos da Fundação Lia Maria Aguiar, o crescimento cidadão dos
alunos também possui muita importância para instituição, que acredita que as pequenas
atitudes revelam tanto valor quanto iniciativas gigantescas. Pensando nisso, surgiu então
o projeto InterAção Social, no qual os estudantes do núcleos artísticos usam seu talento
para abrilhantar a vida de outras pessoas, em nome do amor e da vida.
A iniciativa, que surgiu em 2015, possibilita o contato dos jovens com as várias partes
da vida, mostrando à eles que é possível o aprendizado e desenvolvimento em todos os
estágios de nossa existência.
No ano de 2017, o projeto ampliou seu público, a começar pelo número de lares de
idosos visitados, quando todas as entidades da cidade receberam a visita de ao menos
um núcleo. Além dos asilos, boa parte das escolas municipais também puderam contar
com a presença dos alunos de Dança, Música e Teatro da FLMA.
Indo adiante do principal intuito do projeto, a visita nas unidades escolares ainda
serviu para incentivar outras crianças e jovens a ingressarem nos programas da
Fundação Lia Maria Aguiar.
O variado público do InterAção Social pôde assistir a apresentações de dança, música
e teatro, além de serem contemplados com presentes, sorrisos e alegria.

No ano de 2018, o projeto InterAção Social deve ganhar ainda mais força, pois mais
instituições devem receber as apresentações e a rica visita das crianças e jovens dos
núcleos da Fundação Lia Maria Aguiar.

Visita aos asilos
do município
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Visita aos asilos
do município
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Eventos internos e
datas comemorativas
Para enriquecer ainda mais as atividades realizadas dentro dos núcleos culturais,
a Fundação Lia Maria Aguiar promoveu em 2017 uma série de outros eventos que
completaram o trabalho sociocultural realizado com as crianças e as famílias de
Campos do Jordão.

Abril
• Culto Ecumênico de Páscoa;

Maio
• Homenagem ao Dia das Mães;

Junho
• Confraternização Aniversário da Sra. Lia Maria Aguiar;
• Festa Junina;

Agosto
• Futebol em comemoração ao Dia dos Pais;

Outubro
• Piquenique de Dia Das Crianças.
Piquenique de Dia das Crianças
e Celebração de Páscoa

Dezembro
• Confraternização de fim de ano;

Homenagem ao
Dia das Mães,
Futebol de
Dia dos Pais e
Aniversário Sra.
Lia Maria Aguiar
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Av. Vitor Godinho, 455 - Vila Capivari
Campos do Jordão/SP - 12460-000
(12) 3663-4293 / (12) 3663-4658
www.flma.org.br
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