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A oficina que terá as linguagens do Teatro, Dança, Música, Literatura, Memória, Identidade, Escrita
criativa e acessibilidade

Aberta as inscrições para "Oficina On-line Infantojuvenil: Escrevivências de uma Literatura
Identitárias". A oficina que terá as linguagens do Teatro, Dança, Música, Literatura, Memória,
Identidade, Escrita criativa e acessibilidade, é uma das ações desse projeto que agrega ainda
outras atividades como lives sobre literatura / leitura e escrita e ainda contações de histórias que
serão exibidas no canal do projeto no YouTube.
A oficina, que tem por objetivo maior proporcionar o acesso a Literatura por meio das artes,
resgate à Memória e identidade, consciência racial, inclusão e autonomia criativa, terá como
público crianças e jovens na faixa etária de 10 a 14 anos, ouvintes e surdos, prioritariamente
participantes de instituições comunitárias das periferias de salvador.
Todas as aulas da Oficina serão gratuitas e acontecerão on-line, com aulas realizadas na
plataforma zoom, duas vezes na semana (todas as terças e quintas), entre os dias 09/02 e
25/03, sempre das 14h às 18h. As inscrições iniciam-se a partir do dia 13/01/2021 e ficam
abertas até o dia 05/02/2021 através do formulário encontrado na página do instagram do
projeto.
A literatura aparece como impulso criativo de cada aula, que terá ainda, memória e
identidade e escrita criativa como uma substância para construir a rememoração da
história individual de cada integrante. Teremos como acessibilidade interpretes de libras nas
aulas e nos vídeos que serão exibidos no canal YouTube.Para execução desse projeto juntamos
profissionais das artes, educação e museologia. São eles: Cássia Valle na Coordenação
geral, Ella Nascimento como Coordenadora Artístico-Pedagógica, Kell Nogueira na Produção
e Cell Dantas como Assistente de Produção.
Já na equipe de professores haverá Cássia Vale conduzindo as aulas de Escrita Criativae
memória e identidade, Cell Dantas nas aulas de musicalização, Inah Irenam para desenvolver
as aulas de dança, nas aulas de Teatro teremos Roquildes Jr como facilitador. Ella Nascimento,
Professoras Especialista em Libras, também assina a curadoria de acessibilidade do projeto.
A partir da realização do projeto "Oficina on-line infantojuvenil: Escrevivências de uma literatura
identitárias", por meio do trabalho desses profissionais, buscamos atingir para além dos alunos
da oficina, e sim todos ao seu entorno e demais público espectadores, que estarão sendo
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contemplados também, por meio das atividades publicadas nas plataformas digitais, que estarão
abertas a todos.
O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da
Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc,
direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do ministério do Turismo, Governo Federal.
SERVIÇO
Oficina On-line Infantojuvenil: Escrevivências de uma Literatura Identitária
Quando: 9 de fevereiro a 25 de março de 2021
Vagas: Limite de 100 crianças / jovens
Quanto: Gratuitas
Onde: On-line(Plataforma zoom)
Informações: infantojuveniloficinaonline@gmail.com
Inscrições: 13 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021
INSCREVA-SE
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