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Para agitar a programação
dos feriados de Páscoa e
Tiradentes (21 a 24/04), a
Cia Filarmônica traz para
o palco do Auditório
Cláudio Santoro os
espetáculos Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia.
Filarmônica.Na sexta-
feira, 22/04, o público irá
reviver os clássicos da
primeira “boy band”
mundial, Beatles, que traz
no vocal Daniel Mallozzi
acompanhado de Osmar
Murad (baixo elétrico),
Bibo Bueno (guitarra),
Turcão (violão), Jica
(percussão), Gel
Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
além de um quarteto de
cordas formado por Dan
Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo), que vem
das principais orquestras
de São Paulo.O
espetáculo traz em seu
repertório consagradas e
as não tão executadas
canções, seguindo o
intuito de encantar e
surpreender o público,
que já somam mais de
300 mil pessoas em oito
anos de apresentação pelo
Brasil.Entre as canções
que embalarão a plateia
estão A Hard Day’s Night,
And I Love Her, Can’t By
Me Love, Day Tripper,
Don’t Let  Me  Down,
Eleanor Rigby, Goldem 
Slumbers, Help, Here
Comes the Sun, Hey Jude,
I Wanna Hold Your Hand,
In My Life, Let It Be, She
Loves You, Something,
Strawberry Fields
Forever, The Long and
Winding Road, Twist And
Shout, Yellow Submarine
e YesterdayUma das
surpresas do espetáculo
fica por conta da dupla de
atores e cantores Jica Y
Turcão que atacam de
“roadies”, que se
utilizando artefatos
cênicos como o gerador
de caracteres e a bolinha
dançante levam a plateia a
cantar Yesterday, porém, a
maior intervenção da
dupla fica por conta do
Bolero de Rosecleir, uma
versão para o Bolero de
Ravel escrita para um
despertador e duas
vozes.Beatles Segundo
Cia Filarmônica é uma
criação, produção e
direção geral de Marcos
Fentanes, com realização
da IT Produções.Já no
sábado, 23/04, a Cia
Filarmônica leva o
público para uma viagem
pela memória da
cinematografia mundial
através das trilhas sonoras
que passeará por filmes
como Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher,
Golpe de Mestre, Hair,
Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de
suspense (Psicose,
Tubarão e Missão

Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Em Cinema
Segundo Cia Filarmônica,
os músicos outrora
também agem como
atores e dançarinos, que
contam, mais uma vez,
com a irreverência da
dupla Jica Y Turcão que
dão um toque de humor ao
espetáculo que é
completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão
as dos filmes A Ponte do
Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na
chuva, Casablanca, O
Mágico de Oz, A noviça
rebelde, E o vento levou,
Moon River, Em algum
lugar do passado, A
primeira noite de um
homem, Butch Cassid and
Sandance Kid, Uma
mulher para dois e Diários
de motocicleta. Cinema
Segundo Cia Filarmônica
é uma criação, produção
e direção geral de Marcos
Fentanes, com realização
da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90,
seguindo a tradição
buscou unir num mesmo
palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse
toda a representatividade
dos filmes que marcaram
a história do cinema
n a c i o n a l . N e s t a
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi
(voz), Osmar Murad
(baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
Dan Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo).Páscoa
na Montanha conta com
apoio dos portais
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br,
Hotel Serra da Estrela,
Restaurante Vila Chã,
Estrada de Ferro Campos
do Jordão, Santa
Marcelina Cultural,
Prefeitura de Campos do
Jordão e do Governo do
Estado de São PauloAs
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com
ingressos à venda no
Auditório Cláudio
Santoro e no Posto Esso
Capivari, nos valores de
R$ 35,00 (meia), R$
70,00 (integral) e R$
50,00 (doadores de 1 kg
de alimento não
perecível).

Cia Filarmônica é
atração da Páscoa na

Montanha
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Primeiro passo foi um
diagnóstico da rede de
ensino para nortear as
ações e projetos.Para
melhorar ainda mais a
qualidade da aprendizagem
na rede municipal de ensino
de Caraguá, o município
recebe apoio de uma
consultora pedagógica. A
professora Emília Cipriano
Sanches, acompanhada do
professor Claudio Castro
Sanches, ambos do Instituto
Aprender a Ser, se reuniram
com diretores,
coordenadores, supervisores
de ensino e equipe de apoio
pedagógico nesta quinta-feira
(24/03/2011), na secretaria
de Educação de Caraguá.O
contato aconteceu no ano
passado com a participação
das supervisoras de ensino no
Colóquio de Gestores,
realizado pelo instituto, na
cidade de Águas de Lindóia.
A partir do segundo semestre
de 2010 o trabalho de
assessoria pedagógica iniciou
em Caraguá
com um diagnóstico da rede
para pontuar as dificuldades
e os êxitos. Em seguida,
foram elaborados
 os três pilares que devem
nortear o trabalho de toda a
equipe educacional:
comunicação, formação e
projeto político
pedagógico.A supervisora de
ensino de Caraguá, Gilceli de
Oliveira Ubiña, explica esses
pilares. “Na comunicação,
vamos produzir um jornal
impresso para alunos,
familiares e professores. A
formação envolve um
programa para todos os
professores, inclusive
alfabetizadores e a
constituição de uma equipe
de apoio pedagógico. E o
projeto político pedagógico
prevê uma reestruturação das
ações”, disse Gilceli.Para a
consultora, Emília Cipriano,

Caraguá é uma rede que está
construindo uma ação de
forma intencional e
consciente. “Há um projeto
com muita clareza das
missões e dos valores. São
nítidos a qualidade e o
envolvimento das pessoas,
além da preocupação com o
trabalho desenvolvido com as
crianças”, afirmou Emília.Este
ano, foi implantado, já dentro
das propostas desse trabalho,
o projeto “Professor
Alfabetizador” com
dedicação exclusiva aos
alunos do 1º ano. Os
docentes do 2º ao 9º ano
fazem um encontro
pedagógico mensal,
orientados por formadores.
Nesses momentos são
estudados diferentes temas
sobre a prática pedagógica
para que também sejam
trocadas experiências bem
sucedidas.Outras ações são
visitas programadas nas
escolas; a construção de
instrumentos de avaliação,
inicialmente para supervisão
e coordenação, para depois
avaliar as escolas; e
integração entre professores
do ensino fundamental I e II,
para que haja uma
continuidade na educação.
“Todo trabalho é feito por
meio de uma leitura crítica
com foco na criança, o que
ela necessita e
o que ela precisa aprender”,
disse o professor Claudio
Sanches.Os encontros dos
profissionais de Caraguá com
a professora Emília Cipriano
são mensais e a
expectativa da secretaria de
Educação é que, por meio
das ações já desenvolvidas
em conjunto
com as novas intervenções
apoiadas por essa
assessoria pedagógica, o
município possa
 oferecer cada vez mais uma
educação com qualidade.

Educação de
Caraguá recebe

assessoria
pedagógica


