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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 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 reunir conquistas e 
construir uma história marcante, mas nunca imaginei tanto êxito. Ao longo 
de mais de 12 anos 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 os 
ensinamentos profissionais e pessoais, agregando hábitos fantásticos na 
vida de cada jovem. 

O ano de 2020 foi desafiador e, somente mantendo o compromisso com 
a cidadania, a educação e a transformação social, é que o trabalho pôde 
continuar trazendo resultados importantes, que podem ser conferidos nas 
páginas deste relatório. 
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Originalmente concebido como Centro de Estudos Musicais Fundação 

Lia Maria Aguiar (CEMFLIMA), o Núcleo de Música carrega em sua essência o 

objetivo de mostrar às crianças e jovens do município de Campos do Jordão 

que é possível avistar um mundo de oportunidades quando existe respaldo 

educativo e cultural. 

MÚSICA
NÚCLEO DE

Transformando vidas através das 
notas musicais, o projeto une 
educação, cultura e cidadania

No Núcleo de 
Música os alunos 

podem desenvolver 
seus talentos e 

descobrir novas 
oportunidade

no meio artístico.
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Aula de 
violoncelo 
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As aulas práticas contaram 
com ‘barreiras de segurança’
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Formato do curso:

Os ciclos são divididos por faixa etária e nível musical dos alunos, criando 

um nivelamento simultâneo da idade dos integrantes e do conhecimento 

técnico e musical. 

A divisão do curso acompanha os seguintes ciclos: 

• Ciclo Básico: alunos de 6 e 7 anos, Musicalização;  

• Ciclo Preparatório: alunos de 8 a 17 anos, módulos 1, 2, misto e intensivo;  

• Ciclo Iniciante: alunos de 12 a 17 anos, módulos 3 e 4;  

• Ciclo Intermediário: alunos de 14 a 18 anos, módulos 5 e 6;  

• Ciclo Avançado: alunos de 17 a 20 anos, módulos 7 e 8;  

• Ciclo de Estágio: alunos de até 21 anos.  

Objetivos e atividades desenvolvidas

No ano de 2020 o Núcleo de Música da Fundação Lia Maria Aguiar 
recebeu 85 novos alunos e, nos primeiros meses, totalizava 308 alunos ativos 
no programa. Com a chegada da pandemia de Covid-19, assim como as 
diversas esferas da sociedade, o projeto se reinventou no plano de ensino, 
nas estratégias e na distribuição das atividades, tudo com o intuito de atender 
melhor às necessidades dos alunos e manter a qualidade do curso. 

Até o início de março de 2020, complementando as melhorias pedagógicas, 
os alunos puderam usufruir do espaço do núcleo sempre que necessário, já que 
o mesmo seguia aberto para estudos, resolução de problemas ou análises do 
aprendizado de instrumentos. Iniciativa que estimula o interesse pelos grupos 
musicais, conteúdos e habilidades. 

Usualmente, para garantir um conteúdo de qualidade no ensino da música, o 
aluno é desafiado a explorar sua capacidade de solucionar problemas extraídos 
das atividades e de situações reais do aprendizado teórico e instrumental. Isso 
permite ao estudante aumentar seu repertório, investigar, e se envolver no 
processo de ensino musical. 

A estratégia de estimular a troca e a construção do repertório por 
meio dos trabalhos em grupos também possibilita maior colaboração e 
compartilhamento de informações entre os alunos e, dessa forma, eles podem 
ensinar e aprender ao mesmo tempo. Esse é um pilar do ensino musical que se 
manteve durante o ano de 2020 de forma on-line.

Para completar, a aprendizagem baseada nas dificuldades propõe aliar 
a construção do conhecimento de forma ativa à solução colaborativa de 
desafios, chamados problemas. Nessa estratégia, o aluno é estimulado a sair da 
sua zona de conforto para explorar soluções dentro de um contexto específico 
de um calendário musical. Assim, ele aprende a administrar seu tempo, definir 
prazos e a trabalhar em grupo. 

A Fundação também oferece diversos recursos e materiais, como 
equipamentos de sonorização, afinadores digitais e diversos 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. Nos primeiros meses do ano, 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. 

Ainda no primeiro trimestre do ano, a instituição deu início a instalação de 
um novo sistema integrado.

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 e festivais de 

música, que acontecem em 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, que trabalhou desde a concepção da 

proposta ideológica até a implementação e acompanhamento dos resultados, 

capacitando também os profissionais da área pedagógica. 

Com o novo molde do curso já em andamento, no ano de 2017 o Núcleo 

começava a colher os bons frutos dessa modificação. A partir de 2018, tais 

conquistas geraram uma procura maior pelo trabalho prestado, refletindo 

também nos anos seguintes. 
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Um ano de superação

Após um ano de 2019 marcado por muitas apresentações em festivais, 
encontros e temporadas de música, 2020 foi um ano para reinventar o 
ensino e enfrentar os desafios em favor da continuidade e do compromisso 
com a educação. 

Mais do que nunca, as atividades realizadas no Núcleo de Música 
contaram com o trabalho em equipe dos alunos, pais, professores e 
coordenadores, o que possibilitou o desenvolvimento dos jovens ao longo 
do ano. Entre os resultados alcançados, estão a adaptação e a continuação 
das atividades através das aulas remotas, que reformularam os níveis e 
módulos teóricos e práticos, com o intuito de não prejudicar os alunos 
pelas dificuldades técnicas do novo formato. 

Recitais de encerramento dos semestres de 2019

Em função da pandemia do novo Coronavírus, todos os tipos de atividades 
em grupos musicais foram cancelados, preservando a integridade dos alunos 
e dos espectadores.

Contudo, no mês de dezembro foi possível realizar um Especial de Natal 
no formato audiovisual, que teve como resultado um lindo vídeoclipe 
gravado no Auditório Claudio Santoro, obedecendo todos os procedimentos 
de segurança necessários.

O empenho em superar os novos desafios levou ao aprendizado através 
de técnicas on-line, que proporcionaram um excelente resultado musical. 
Além das atividades diárias por meio de aplicativos, houve também plantões 
dos colaboradores, entre junho e julho, para atender as necessidades 
referentes aos materiais de estudo, como palhetas, cordas, afinação de 
instrumentos, entre outros.

Seguindo os protocolos de segurança e prevenção desenvolvidos em 
parceria com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, a partir de 
agosto de 2020 foi iniciado o retorno gradativo das aulas presenciais, dos 
módulos mais avançados para os iniciantes, de forma que os alunos pudessem 
se adaptar aos novos procedimentos de higienização e distanciamento, sempre 
mantendo a segurança de todos e seguindo os decretos estaduais e municipais. 

Para complementar o aprendizado, no mês de setembro aconteceu 
um workshop on-line com a participação de Ana Abrantes, Doutora em 
Violoncelo pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Aberto aos 
alunos e também aos pais, a oportunidade construiu um rico bate-papo 
sobre trajetória profissional e os estudos com foco na prática instrumental. 
Em outubro, outro workshop virtual também contou com uma palestrante 
experiente, a pianista Olga Kopylova. A convidada, que promove eventos 
socioeducativos voltados para a formação de público e se dedica a atividades 
pedagógicas, abordou com os alunos do Núcleo de Música os princípios 
básicos de técnica e métodos do estudo de piano. 



Relatório Anual de Atividades 11

A prática individual aprimora 
o talento do aluno 
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3º Encontro 
Infantojuvenil, em 2019
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Linha do Tempo
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTORESULTADOS ALCANÇADOS RESULTADOS ALCANÇADOS

 • 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.

 • 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.

 • Participação da BAMFLIMA 
em festivais e concursos em 
outras cidades na região;

 • Abertura dos eventos no 
Festival de Música, realizado 
em setembro;

 • Intercâmbio musical com 
músicos profissionais. 
presentes no referido Festival.

 • Abertura de novas vagas 
para o crescimento do 
projeto;

 • Ampliar a participação em 
festivais e apresentações 
em Campos do Jordão 
para o aprimoramento e 
desenvolvimento diante 
do público;

 • 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.

 • 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.

 • 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.

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

 • Complementar o ensino e o 
aproveitamento dos alunos, 
gerando novas possibilidades 
de repertório;

 • Inauguração do CEMFLIMA 
como alternativa para 
profissionalização dos alunos.

 • Aumento do interesse 
e desenvolvimento 
técnico dos alunos;

 • Desenvolvimento de 
novos repertórios;

 • Possibilidade de 
inserção no mercado 
de trabalho cultural.  • 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;

 • Abertura de novas vagas para 
o crescimento do projeto.

 • Melhoria no desempenho 
dos alunos e capacitação 
dos jovens participantes;

 • Surgimento de novas 
oportunidades musicais 
na região e em outros 
municípios.

 • 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 com grau 
moderado de dificuldade.

 • 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.

20 
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PLANEJAMENTO PLANEJAMENTORESULTADOS ALCANÇADOS RESULTADOS ALCANÇADOS

 • 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 com grau moderado 
de dificuldade.

 • Reformulação dos níveis 
e módulos teóricos e 
práticos, de forma a 
proporcionar e antecipar 
o aprendizado dos alunos 
iniciantes, proporcionando 
um melhor resultado 
musical.

 • Implementação da grade 
curricular revisada e 
reajustada;

 • Implementação dos cursos 
da área popular (canto, piano, 
guitarra, baixo  
elétrico e bateria);

 • Alteração do espaço físico, 
passando a oferecer um local 
mais amplo, estruturado, 
melhor localizado e 
readequado para as aulas, 
salas e acústica.

 • Pesquisa e benchmarking 
em algumas escolas e 
conservatórios de música, que 
culminou na reestruturação 
do curso por parte do Atelier 
de La Musique;

 • Novas vagas para aumentar o 
número de alunos do projeto, 
e utilização completa da 
estrutura.

 • Adaptação das aulas para 
o formato on-line, com 
reformulação dos níveis e 
módulos teóricos e práticos;

 • Propor um ensino baseado 
em técnicas remotas com 
o uso de tecnologia, como 
aplicativos e redes sociais, 
proporcionando um melhor 
resultado musical. 

 • Crescimento do número 
de alunos, ampliando as 
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 as 
apresentações em público, 
trabalhando a concentração, 
as responsabilidades e as 
adversidades que possam 
surgir ao palco. 

 • Realização da 
apresentação de Fim de 
Ano, no Auditório Cláudio 
Santoro, em novembro;

 • Abertura de novas vagas 
para o crescimento do 
projeto.

 • Desenvolvimento 
teórico e instrumental;

 • Ampliação de 
repertórios artísticos;

 • Apresentações de 
representatividade do 
Núcleo.

 • 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.

 • Implantação da grade 
curricular, oferecendo 
maior carga horária e 
variedade de disciplinas e, 
consequentemente, maior 
evolução musical;

 • Implantação do sistema 
de Banca Avaliadora de 
Instrumento, que forneceu 
direcionamento significativo 
aos alunos, acelerando 
seu desenvolvimento no 
instrumento;

 • Desenvolvimento teórico e 
instrumental de forma remota, 
com atividades individuais e 
em grupo;

 • Criação de novas ferramentas 
entre aluno e professor; 

 •  Concretização sobre 
prevenções, distanciamento e 
cuidados durante a pandemia.

 • Maior comprometimento 
por parte dos alunos, graças 
à ampliação das datas de 
apresentações;

 • Desenvolvimento dos alunos 
dos módulos avançados;

 • Criação da Banda 
Sinfônica Infantil, gerando 
oportunidade aos alunos 
iniciantes em instrumentos, 
na qual passam a se dedicar 
aos estudos e repertórios 
compatíveis com suas idades.
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  Planejamento 
para

2021
Aperfeiçoar o direcionamento do 

ensino instrumental, aliando as 
vertentes teóricas e práticas de forma 
remota, buscando aprimorar o ensino 

on-line e cessar as dificuldades 
ocorridas no ano de 2020. Redução 
de grupos de atividades presenciais, 
quando permitido, prevalecendo os 

cuidados em função da pandemia.
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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 prepará-los para o futuro, o núcleo oferece aulas de 
ballet clássico, jazz, dança contemporânea e condicionamento físico. Além da 
parte técnica, os alunos também desenvolvem a cidadania, participando de 
projetos de interação social. 

Passos que embalam um 
futuro brilhante, como 
profissional e cidadão

DANÇA
NÚCLEO DE

Em 2020, a Fundação 
Lia Maria Aguiar 

reforçou seus pilares 
como inclusão, 

desenvolvimento e  
transformação social
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Aula para aperfeiçoamento da 
técnica no Núcleo de Dança



18 Fundação Lia Maria Aguiar

As aulas de alongamento fazem 
parte de diversos módulos do curso
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Formato do curso:

Para facilitar o aprendizado técnico, os alunos são divididos em turmas 

entre quatro 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 aula de dança criativa, uma vez na semana;  

• Infantil: alunos entre 8 e 9 anos com aulas de ballet clássico três vezes por 

semana, dança criativa e alongamento uma vez por semana;  

• Junior A e B: alunos entre 10 e 11 anos com aulas de ballet clássico três 

vezes por semana, alongamento, improviso, jazz e condicionamento físico uma 

vez por semana;  

• Elementar: alunos entre 11 e 12 anos, com aulas de ballet clássico quatro 

vezes na semana, alongamento e jazz, uma vez na semana;  

• Amador: alunos acima de 12 anos com mais de 3 anos de ballet. Aulas de 

ballet clássico quatro vezes por semana, alongamento, teoria, técnica de ponta, 

jazz, 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 cinco vezes por semana, técnica de ponta, jazz, 

condicionamento físico, teoria e dança contemporânea uma vez por semana. 

Ensaios cinco vezes por semana;  

• Sênior: alunos acima de 12 anos, que tem mais habilidade e gosto pelas 

danças livres. Aula de ballet clássico duas vezes na semana, jazz, duas vezes na 

semana, teoria e dança contemporânea, 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, além de promover projetos e atividades extracurriculares que 

estimulam o companheirismo e a criatividade dos estudantes. 

Empenho e Desenvolvimento 
 

Ao longo dos anos, o Núcleo de Dança obteve resultados memoráveis a 

partir do trabalho em conjunto envolvendo alunos, professores, coordenadores 

e familiares. Como objetivo central, o Núcleo de Dança da FLMA desenvolve 

um programa de aulas com embasamento teórico e executável, alinhado com 

as melhores práticas de ballet e de outras modalidades de dança durante todo 

o ano letivo.

O foco dos programas é oferecer incentivo e base metodológica para que 

os alunos, nas diversas fases do projeto, 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 a atitudes inerentes aos valores 

éticos e formação de autodisciplina, postura, trabalho em equipe, visão de 

conjunto e o valor da cultura musical. 

Mais do que conteúdo prático e teórico, o Núcleo de Dança oferece salas 

de aula equipadas e adequadas ao ensino dos módulos propostos, uniformes 

e sapatilhas, agenda para a comunicação com os pais e responsáveis, 

alimentação acompanhada por nutricionista e transporte para as aulas e para 

as apresentações, além de visitas e apreciação de espetáculos e exposições 

nos principais centros culturais do país, que em 2020 não ocorreram devido à 

pandemia de Covid-19. 
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Talentos que superam barreiras

O ano letivo de 2020 teve início com um total de 173 alunos matriculados, 

entre antigos e novos inscritos no Núcleo de Dança. Contudo, a partir de 

março, com o agravamento da pandemia do novo Coronavírus, as aulas 

do Núcleo passaram a acontecer de forma on-line, assim como as demais 

atividades da Fundação Lia Maria Aguiar. 

Com empenho em continuar levando o aprendizado da arte aos alunos, as 

aulas foram gravadas e disponibilizadas através de links no site de vídeo Youtube, 

onde eles puderam acompanhar os conteúdos e fazer os trabalhos, escritos ou 

práticos, que eram enviados aos professores pelo aplicativo WhatsApp.

A partir da segunda metade de março, o Núcleo de Dança inovou o ensino com 

a transmissão de lives na rede social do projeto, levando conteúdo variado para os 

alunos e até mesmo para outras pessoas interessadas no assunto. Os temas eram 

escolhidos pelos alunos e abrangeram aulas de ballet, nutrição e fisioterapia. 

Em maio, o conteúdo das aulas passou a ser desenvolvido por meio da 

plataforma de videoconferência Zoom, gradativamente, para alunos das turmas 

de Intermediário e Avançado, Sênior, Elementar e Amador. Já as turmas do 

Preparatório e Infantil tiveram bate-papos on-line com os professores. 

Em paralelo com as atividades remotas, a preocupação com a saúde mental 

dos alunos levou o Núcleo de Dança a realizar uma live com a Psicóloga Dr. 

Patrícia, incentivando e dando apoio aos jovens da instituição, em um delicado 

momento de inúmeros desafios. 

Para complementar os estudos na prática, em maio o Núcleo realizou o 

“Quarenfest”, um festival de coreografias criadas e dançadas em casa, que 

foi divulgado nas redes sociais e nos canais de comunicação com os pais e 

responsáveis, o WhatsApp.

 Na metade do ano, todas as turmas já estavam tendo aulas on-line 

pelo Zoom e as atividades extras continuaram. Foi a vez dos professores 

participarem de um workshop sobre a técnica de ballet clássico com Silvana 

Franzoi. Para os alunos, workshops com diversos profissionais da dança 

(Douglas Nossa, Junior Souza, Denise Siqueira, Brisa Diamante, Carla Bettim e 

Jhean Allex) ofereceram atividades on-line e presenciais aos participantes, essas 

realizadas seguindo todos os protocolos de segurança. 

Mas em meio aos desafios, o sucesso também foi possível. Por meio de um 

convite da diretora do Festival Bravos de Dança 2020, em sua primeira edição 

on-line, os alunos do Núcleo de Dança da Fundação participaram do evento 

pelo 7º ano consecutivo e foram premiados, virtualmente, com as coreografias 

‘Morganas’, que conquistou o 3º lugar na categoria Infantil Ballet Clássico Livre; 

‘Tíbio e Perônio’, ganhadora do 2º lugar na categoria Dança Contemporânea 

Juvenil; e ‘João de Barro e as Patativas’, também responsável pelo 2º lugar na 

categoria Juvenil Ballet Clássico Livre.

Em outubro, as aulas presenciais começaram a ser retomadas, de forma não 

obrigatória e com limite máximo de alunos em sala de aula seguindo todos 

os protocolos de segurança desenvolvidos em parceria com o Instituto de 

Responsabilidade Social Sírio-Libanês. 

Em função das dificuldades apresentadas nesse ano atípico, os alunos tiveram 

a opção de pedir a suspensão do curso caso não conseguissem frequentar as 

aulas on-line pela plataforma Zoom, por falta de infraestrutura em casa ou por 

falta de acesso à internet, por exemplo. Nesses casos, a Fundação Lia Maria 

Aguiar assegurou as vagas desses alunos no Núcleo de Dança. 
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Workshop de ballet com o 
professor Douglas Nossa
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Criatividade e inovação no encerramento das atividades

Encerrar o ano letivo com belos espetáculos é uma tradição dos núcleos 

socioculturais da Fundação Lia Maria Aguiar. Mas em 2020 tudo mudou e foi 

necessário pausar, repensar e se reinventar. Por isso, preservando a saúde 

dos alunos, professores e colaboradores, e evitando prejudicar os alunos que 

não conseguiam seguir com as aulas on-line, os esperados espetáculos não 

foram realizados.

Contudo, o encerramento das atividades de 2020 não passou em branco 

e, com empenho de todos, foi possível a criação de uma linda apresentação 

de Natal no formato de videoclipe. No Especial “ Presépio”, o Núcleo de 

Dança colocou em prática toda a sensibilidade do ballet e desenvolveu, com 

seus talentosos bailarinos, um número delicado e significativo ao som de "Ave 

Maria" e "Joy to the World". Gravado no Auditório Claudio Santoro, seguindo 

todos os protocolos de segurança, o Especial foi publicado no site e redes 

sociais da Fundação Lia Maria Aguiar. 

Técnica e disciplina 
são pilares 
enfatizados pelo 
Núcleo de Dança que 
garantem o impecável 
desempenho dos 
jovens bailarinos
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Gravação do videoclipe “Presépio”, feito 
para as atividades de Natal da FLMA
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Aula de ballet clássico na 
sede do Núcleo de Dança
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 • 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.

 • 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.

 • 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.

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

 • 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;

 • Parceria com a entidade 
CEPROCOM, de São Bento 
do Sapucaí, permitindo a 
extensão do atendimento para 
o município.

 • 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.

 • 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.

 • 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.

 • 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;

 • Apresentação de Dom 
Quixote no Auditório Cláudio 
Santoro, com participação 
de bailarinos do Tulsa Ballet 
(EUA);

 • Reformulação da 
metodologia e grade 
curricular. Inclusão de aulas 
de jazz e alongamento;

 • 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.

 • 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.

Linha do Tempo
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 • 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.

 • 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.

 • Melhorar o trabalho dos alunos 
em conjunto, proporcionando 
maior interação;

 • Avanço técnico e artístico do 
Núcleo de Dança FLMA como 
um todo, buscando maior 
desenvoltura dos alunos. 
Preparação do aluno para 
tornar-se profissional.

 • Reestruturação do 
cronograma com aplicação  
de atividades on-line;

 • Desenvolvimento de conteúdo 
variado para os alunos;

 • Readequação das aulas para 
o ambiente virtual, com 
atividades que atendam todas 
as disciplinas.

 • Aumentar a interação com 
os pais e responsáveis nos 
programas da FLMA, além de 
ampliar o número de vagas;

 •  Manter o complemento da 
grade curricular, além de 
realizar um novo espetáculo, 
com estreia prevista para 
agosto de 2016;

 • Participar de concursos 
e festivais de dança, 
proporcionando novas 
experiências de aprendizado, 
além de mais projeção para o  
Grupo de Dança.

 • Dobrar o número de alunos 
inscritos no núcleo, além 
de ampliar as aulas de ballet 
clássico durante a semana;

 • Melhora técnica e artística 
do Núcleo como um todo, 
buscando maior desenvoltura 
dos alunos.

 • 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.

 • Melhora técnica e artística  
dos alunos da turma do  
avançado, tendo como  
consequência o aumento de  
prêmios em festivais;

 • Oficina para os pais de 
condicionamento físico, levando o 
beneficio para a família do aluno; 

 • Melhora artística nas aulas de Dança 
Criativa; 

 • A separação dos espetáculos nos 
trouxe mais reconhecimento e 
organização. Os alunos tiveram mais 
oportunidade para estar em cena e as 
propostas se encaixaram perfeitamente 
de acordo com as faixas etárias. 

 • Integragação de 70 novos 
alunos;

 • Turnê do espetáculo ‘O 
Cortiço’ 

 • Espetáculo de encerramento 
‘O Castelo Mágico’ com 
recorde de público.

 • 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.

 • 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.

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTORESULTADOS ALCANÇADOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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 • Aulas on-line com conteúdos  
teóricos e práticos, publicados através do 
YouTube, WhatsApp e plataforma Zoom;

 • Diversificação das ações com criação de vídeos, 
lives e workshops para os alunos, além de um 
Especial de fim da ano no formato videoclipe;

 • Capacitação dos professores com workshops 
de dança e treinamento sobre os protocolos 
de segurança desenvolvido em parceria 
com o Instituto de Responsabilidade Social 
Sírio-Libanês, para retorno seguro das aulas 
presenciais.
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  Planejamento 
para

2021
 Criação de vídeos para a Plataforma 

EAD; Trabalhar com revezamento 
em caso de aulas presenciais; 

Reformulação das apresentações 
para o formato on-line; Dar apoio 

psicológico por meio de terapia 
em grupo para famílias e alunos de 
forma on-line; Inclusão de aulas ao 

ar livre, caso seja possível.
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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 foi reestruturada e, desde então, o grupo passou a ser 

chamado de Núcleo de Teatro, atendendo gratuitamente crianças e jovens 

entre 07 e 21 anos, integrantes de família com baixa renda e estudantes de 

escolas públicas de Campos do Jordão. Com o intuito de contribuir com a 

formação artística dos jovens e prepará-los para o futuro, a Fundação Lia Maria 

Aguiar oferece aulas de canto, dança, sapateado, teatro e técnica circenses, 

além de disciplinas teóricas sobre artes cênicas. 

A cultura que promove inclusão 
social e crescimento pessoal

TEATRO
NÚCLEO DE

Em um ano atípico, 
a inovação das 
atividades buscou o 
conhecimento como 
ponte para transformar 
a realidade
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Aulas de alongamento e 
conficionamento físico
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As aulas de 
sapateado fazem 
parte de todos os 

módulos do curso 
oferecido pelo 

Núcleo de Teatro

Formato do curso:

Todo o conteúdo é aplicado separadamente por módulos, de acordo com 

a idade e a técnica dos alunos. São eles: 

• Grupo Infantil do Curso Livre: Tem como objetivo preparar os alunos 

para o curso livre, introduzindo modalidades básicas do teatro musical para 

crianças de 08 a 12 anos, tais como Teatro, Canto, Jazz, Sapateado e Circo. 

O módulo apresenta a importância de cada modalidade do fazer teatral e 

estimula o aluno para o despertar artístico.  

• Grupo Juvenil do Curso Livre: 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, Ballet, 

Sapateado e Circo. O módulo também apresenta a importância de cada 

modalidade do fazer teatral e estimula o aluno para o despertar artístico.  

• Módulo 1 do Curso Regular: tem como objetivo introduzir o aluno no 

curso regular, aprimorando os conhecimentos adquiridos nos módulos 

preparatórios. As disciplinas abordadas são Teatro, Canto, Jazz, Sapateado, 

Circo, Ballet, Teoria Musical, Alongamento e Condicionamento Físico, além 

da inserção de novas modalidades específicas e aprofundamento das técnicas 

de Teatro Musical. É destinado a alunos de 13 a 15 anos, exceto em caso de 

repetência do aluno.  
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     • Módulo 2 do Curso Regular: tem o intuito de dar continuidade 

aos conhecimentos intermediários ensinados nos módulos anteriores, 

inserindo novas modalidades específicas. As disciplinas abrangem Teatro, 

Canto, Jazz, Sapateado, Circo, Ballet, Teoria Musical, Alongamento e 

Condicionamento Físico. É destinado a alunos de 14 a 16 anos, exceto em 

caso de repetência do aluno.  

•  Módulo 3 do Curso Regular: tem como objetivo dar continuidade 

aos conhecimentos intermediários ensinados nos módulos anteriores, 

aprofundando e dando autonomia às técnicas artísticas já estudadas.  

O módulo composto pelas disciplinas de Teatro, Canto, Jazz, Sapateado, 

Circo, Ballet, Teoria Musical, Alongamento e Condicionamento  

Físico, é destinado a alunos de 15 a 17 anos, exceto  

em caso de repetência do aluno.  

•  Módulo 4 do Curso Regular: é o penúltimo módulo do curso e 

tem como objetivo dar continuidade aos conhecimentos intermediários 

ensinados nos módulos anteriores, aprofundando e reforçando a 

autonomia das técnicas artísticas já estudadas. O módulo composto pelas 

disciplinas de Teatro, Canto, Jazz, Sapateado, Circo, Ballet, Teoria Musical, 

Alongamento e Condicionamento Físico, é destinado a alunos de 16 a 21 

anos, exceto em caso de repetência do aluno.  

• Módulo 5 do Curso Regular: tem como objetivo finalizar estudos 

no Núcleo de Teatro, aprimorando os conhecimentos ensinados nos 

módulos anteriores e aprofundando a autonomia das técnicas artísticas já 

estudadas. O módulo composto pelas disciplinas de Teatro, Canto, Jazz, 

Sapateado, Circo, Ballet, Teoria Musical, Alongamento, Condicionamento 

Físico e Trabalho de Conclusão de Curso, é destinado a alunos de 16 a 21 

anos, exceto em caso de repetência do aluno. Total de 05 alunos. 

•  Curso Livre – aulas particulares: são selecionados alguns alunos para 

participarem de aulas particulares de dança, canto, teatro ou circo, de 

acordo com a disponibilidade de professores para ministrá-las. 

•  Curso Livre – Disciplinas específicas: são selecionados alunos para 

participarem de aulas específicas como Aéreos de Circo.

Propósitos para o crescimento

Com o objetivo de preparar os alunos para o futuro, o Núcleo de Teatro 

desenvolveu e implantou um modelo de formação teatral que visa o acesso à 

cultura, ao aperfeiçoamento técnico, à educação integral e à inclusão social, 

possibilitando a descoberta dos potenciais de crianças e jovens do município. 

Além disso, o programa tem o propósito de desenvolver neles benefícios para 

a vida pessoal e profissional como autoestima, socialização, coletividade, 

confiança, desenvoltura, criatividade, coordenação, concentração e vocabulário.

Para alcançar este objetivo são oferecidas aulas práticas, 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, ter autonomia para criar uma estratégia que melhore seu aprendizado. 

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, visitas e 

apreciações em espetáculos e exposições em São Paulo, capital. Contudo, por 

responsabilidade e segurança, eventos e visitas externas não foram realizadas 

em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Um ano de superação, inovação e aprendizado 
 

O impecável trabalho realizado pelo Núcleo de Teatro durante os mais 

de sete anos de atuação, levou o programa da Fundação Lia Maria Aguiar a 

conquistar prêmios e importantes reconhecimentos. Mas em 2020, o Núcleo 

de Teatro, assim como toda a instituição, precisou se adaptar em função da 

pandemia da Covid-19, sempre incentivando a superação de desafios. 

Em fevereiro, um coral de alunos participou do evento que apresentou o 

superesportivo Senna GTR XP, adquirido pela empresária Lia Maria Aguiar, e que 

foi doado ao Museu-Escola Fundação Lia Maria Aguiar. Cantando à capela o 

“Tema da Vitória”, música que marcou a trajetória de Ayrton Senna, os alunos 

do Núcleo de Teatro emocionaram todos os presentes na sede da  

McLaren, em São Paulo. 
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Já em março, o Núcleo se reorganizou e adaptou suas atividades para 

oferecer todas as disciplinas obrigatórias da grade curricular de forma remota. 

A aplicação dessas aulas foi mesclada entre vídeo-aulas e aulas ao vivo, através 

plataforma “Zoom”. 

Além das disciplinas curriculares, o núcleo propôs atividades que 

envolvessem o novo formato, aliando a tecnologia aos conteúdos aprendidos. 

Sob a orientação dos professores e da coordenação do Núcleo, os alunos 

produziram um vídeo com uma mensagem de esperança diante da pandemia, 

com o texto “Foi necessário” de Augusto Cury. 

Outros vídeos também puderam ser base das atividades aplicadas, de forma 

eficiente e criativa, envolvendo alunos, familiares e professores. Como o projeto 

de Dança Criativa, onde os estudantes criaram coreografias utilizando o espaço, 

os móveis e outros objetos de suas casas. Inovando as tradicionais homenagens 

às mães, o Núcleo de Teatro preparou uma conferência on-line com uma aula 

de dança integral, que pôde ser aproveitada entre mães e filhos.

No segundo semestre, seguindo todos os protocolos de segurança 

desenvolvidos em parceria com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-

Libanês, as aulas presenciais começaram a ser retomadas, mas apenas para os 

alunos que se sentiam seguros.

Sempre com a preocupação e a total responsabilidade em realizar suas ações 

preservando a vida, a Fundação Lia Maria Aguiar proporcionou um treinamento 

a todos os profissionais da instituição, ministrado pela equipe do Instituto, que 

por meio de diversas fases, desenvolveu protocolos de segurança personalizados 

para as necessidades de cada núcleo sociocultural.

Além das aulas e atividades on-line, a capacitação com workshops também 

complementou o ano letivo dos alunos e professores do Núcleo de Teatro 

em 2020. Em um deles, com professor conceituado e atual jurado do prêmio 

“Bibi Ferreira” Jamil Dias, estudaram conceituação, História, Direção, Panorama 

atual e Encenação no Teatro Musical, que foi divido em 10 encontros on-line. 

Já os professores de dança, circo, condicionamento físico e alunos avançados 

do Núcleo tiveram a oportunidade de participar de diversas aulas do projeto 

“Mova-se +”, também de forma virtual, com fisioterapeutas especializados 

falando sobre a saúde do artista e abordando questões como dores, hábitos 

saudáveis, ensino e práticas corporais.

Uma pausa nos aplausos para descobrir novos caminhos

Mesmo com as dificuldades que o ano de 2020 provocou em toda 

a sociedade, o Núcleo de Teatro se reinventou para proporcionar um 

encerramento de ano com um espetáculo que mistura reflexão e emoção, sem 

deixar de lado o cuidado com a saúde de todos.

Com a produção de um videoclipe, gravado no Auditório Claudio Santoro 

e seguindo todas as medidas de segurança, o Especial de Natal chamado “Um 

abraço” pôde emocionar, mesmo através das telas dos celulares e computadores.

A canção “Te abraçar” foi composta especialmente para o Especial e contou 

com um grupo seleto de alunos na gravação. A parte coreográfica da peça 

aconteceu ao ar livre e teve a participação de cerca de 30 alunos, dos módulos 

2 ao 5 do Núcleo de Teatro. 

A impecável interpretação dos jovens talentos da Fundação Lia Maria Aguiar 

e a dedicação dos profissionais envolvidos resultaram em novos caminhos de 

levar a arte, a cultura e a esperança para o público.
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Videoclipe do Especial 
de Natal “Um abraço”
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Preparação vocal com 
‘barreiras de segurança’
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 • 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.

 • 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.

 • 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.

 • 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.

 • Preparação para a 
3ª temporada da 
apresentação ‘Uma Luz 
Cor de Luar’, no Teatro das 
Artes (Shopping Eldorado), 
em janeiro e fevereiro, de 
2016, em São Paulo;

 • Espetáculo ‘O Show II’ em 
Campos do Jordão.

 • Contratação de profissionais  
de várias especialidades dentro  
do meio artístico, o que preparou 
turmas para desafios mais ousados;

 • Reverberação do musical ‘A Princesinha’ 
para São Paulo, após o 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.

 • 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.

 • 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;

 • 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. 

 • 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 
Cor de Luar’ e ‘O Show II’);

 • Contratação de professores 
de Teoria e Percepção 
Musical e de Repertório e 
Ampliação de Vocabulário.

Linha do Tempo
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTORESULTADOS ALCANÇADOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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 • 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.

 • Redefinição de todo o 

conteúdo programático e 

o formato de ensino para 

continuar oferecendo aos 

alunos um aprendizado de 

qualidade e eficiente;

 • Readequação do 

cronograma de atividades 

em função da pandemia de 

Covid-19;

 • Avaliação individual 

obrigatória para justa 

qualificação dos módulos 

de cada aluno em 2021.

 • Continuidade de todas as 

disciplinas obrigatórias, 

Teatro, Canto, Jazz Dance, 

Ballet Clássico, Sapateado, 

Técnicas Circenses, 

Condicionamento Físico, 

Alongamento, Teoria e 

Percepção Musical, de 

forma remota;

 • Diversificação do ensino 

remoto com aulas mistas, 

entre vídeo-aulas e 

aulas ao vivo através de 

plataformas digitais;

 • Workshops on-line para 

alunos e professores;

 • Volta segura às aulas 

presenciais no segundo 

semestre, com capacitação 

de segurança pela parceria 

com o Instituto de 

Responsabilidade Social 

Sírio-Libanês;

 • Lançamento do Especial de 

Natal em novo formato de 

videoclipe musical.

 • Atender a demanda de 
aproximadamente 200 
alunos mantendo a qualidade 
do curso e buscando sempre 
o aperfeiçoamento;

 • Promover a campanha 
“Reciclar é Cuidar!” para 
ampliar a noção de cuidados 
com o meio ambiente;

 • Promover Workshops 
sobre “História do Teatro e 
da Dança”, “Maquiagem e 
Caracterização”, “Condução 
de Carreira” e “Repertório 
e Nomenclatura do Teatro 
Musical”;

 • Criar a Companhia de Teatro 
Musical da Fundação Lia 
Maria Aguiar.

 • Implementação da disciplina  
de ‘Alongamento’;

 • Construção da Sala de 
Teatro, com palco, som e 
iluminação;

 • Formação da primeira 
turma de artistas, que criou 
um espetáculo próprio, 
apresentado ao final do ano 
como Trabalho de Conclusão 
de Curso;

 • Apresentação do espetáculo 
‘Gran Circo Romanni – O 
Musical’, com melhorias e 
adaptações. 

 • Atendimento de 200 
alunos, com 134 sendo 
atendidos até o fim do ano;

 • Substituição dos 
descartáveis por canecas 
de alumínio;

 • Realização da primeira 
mostras circense com o 
espetáculo ‘Cine Picadeiro’.

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTORESULTADOS ALCANÇADOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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  Planejamento 
para

2021
Adequação do cronograma de atividades 

seguindo protocolos de segurança, em caso 
de retorno às aulas presenciais; 

Aperfeiçoamento das aulas remotas, 
com conteúdos gravados exclusivamente para 

plataforma EAD e aulas ao vivo no “Zoom”; 
Adaptação das apresentações de fim de 

ano para todas as turmas com espetáculo 
 on-line e videoclipes.



38 Fundação Lia Maria Aguiar

Ações que geram saúde 
para Campos do Jordão

SAÚDE
NÚCLEO DE

O Núcleo de Saúde surgiu com o propósito de fortalecer o serviço social 

desenvolvido pela Fundação Lia Maria Aguiar. Estendendo as opções de 

serviços oferecidos e acolhendo a demanda da busca pelo bem-estar, a 

Unidade de Saúde vai oferecer trabalhos de prevenção e conscientização aos 

munícipes e, para isso, conta com um projeto inovador.

Com as obras em estágio avançado, o projeto conta com área ambulatorial, 

área para exames, sala de vacinação, sala de curativos e farmácia. Além de um 

espaço para hemodiálise e leitos para estabilização.

O Núcleo visa ampliar o trabalho social, aliando a disseminação de informações 

e o atendimento com os primeiros cuidados a uma gestão de saúde eficaz.

Sendo assim, após dar sequência ao projeto e fechar um acordo de parceria 

com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) em 2019, que visa 

o desenvolvimento do plano operativo e de gestão, o Núcleo já realizou em 2020 

importantes ações em favor da saúde dos moradores de Campos do Jordão.

Diante de uma crise de saúde e, 
consequentemente, econômica, o 
papel da Fundação Lia Maria Aguiar, 
mais do que nunca, é continuar 
atendendo as famílias jordanenses e 
contribuindo para amenizar os reflexos 
negativos causados pela pandemia.
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O cuidado e a segurança com a 
alimentação redobraram em 2020
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certificados. Todos os núcleos possuem o seu Manual de Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos, conferindo assim mais segurança alimentar para a 

preparação dos lanches. 

Através do modelo alimentar proposto pela nutricionista, a Fundação Lia Maria 

Aguiar tem como princípio mostrar a importância de um 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. 

Em 2020, a alimentação nas sedes dos núcleos contou com ainda 

mais cuidado na manipulação e distribuição dos lanches. Além do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, os funcionários também 

receberam a capacitação do protocolos de segurança e prevenção 

desenvolvidos em parceria com o Instituto de Responsabilidade Social  

Sírio-Libanês, visando o retorno seguro das aulas. 

Muito além de cessar as atividades presenciais e adaptá-las, como forma  

de prevenção à saúde dos alunos e seus familiares, a Fundação Lia Maria Aguiar 

preparou uma iniciativa que se desdobrou em diversas ações durante o ano  

de 2020.

Com a oferta de 500 cestas básicas que beneficiaram os alunos matriculados 

e suas respectivas famílias, a primeira doação aconteceu em abril, juntamente 

com a celebração de Páscoa, que também presenteou os alunos com um ovo 

de chocolate. Para a realização desse trabalho, foi desenvolvida uma logística 

que manteve os cuidados básicos de segurança, como a obrigatoriedade no 

uso de máscara, uso de álcool em gel, aferição de temperatura, distanciamento 

social, hora marcada e o não-pertencimento ao grupo de risco por parte do 

responsável pela retirada da cesta. 

Com o papel de transformar a realidade, através da distribuição de cestas 

básicas, a Fundação Lia Maria Aguiar teve como objetivo diminuir o impacto 

econômico causado pela pandemia. Por isso, devido a continuidade da pandemia 

no decorrer do ano, as ações prosseguiram e, em maio, uma nova leva de 500 

cestas básicas foi distribuída. As famílias também receberam um kit composto por 

25 itens de primeira necessidade, tanto para alimentação quanto para higiene.

Alimento que nutre corpo e alma 

A preocupação com a alimentação saudável dos alunos sempre foi um pilar 

para a Fundação Lia Maria Aguiar, que acredita na nutrição como fonte de 

energia para um bom aprendizado e o pleno bem-estar das crianças e jovens.

Para melhorar o hábito alimentar e oferecer uma alimentação balanceada 

com os nutrientes necessários, a instituição conta com uma nutricionista, que 

proporcionou a elaboração de um menu baseado nas diretrizes da OMS, no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP). Foi considerado também os seguintes parâmetros para os 

lanches intermediários:

• 6 a 10 anos: 300Kcal 

     • 11 a 15 anos: 400Kcal

• 15 a 19 anos: 500Kcal 

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 melhoria 

na qualidade nutricional. 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, são usados 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 têm a sua entrega semanal de acordo 

com a demanda, prezando sempre a qualidade desses alimentos. 

Para que o cardápio seja elaborado de acordo com as normas higiênico-

sanitárias, todos os funcionários passam por treinamentos frequentes e são 
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Em outubro, a distribuição de cestas já estava contemplando a 5ª Ação 

Solidária e atingiu o número de mais de 3 mil cestas básicas entregues desde 

o mês de abril. Nessa ocasião, os alunos receberam também um kit de dia 

das crianças, contendo máscara, álcool em gel e squeeze personalizados, 

incentivando-os a manterem os cuidados de higiene durante o delicado 

período pandêmico. 

Para encerrar o ano, dentro das ações de Natal da instituição, os alunos 

matriculados receberam vouchers que garantiram uma cesta natalina e um 

frango, contribuindo para uma ceia mais completa em família. Além disso, eles 

puderam escolher alguém para, assim como eles, receberem uma cesta e um 

frango, gerando uma ação de solidariedade e esperança para mais pessoas. 

Em todas as ações, a entrega de cestas e demais itens foi feita seguindo 

os protocolos de saúde e segurança, tanto por funcionários, quanto pelos 

responsáveis pelas retiradas.

A doação de cestas básicas 
contribuiu para amenizar os 

impactos nas famílias jordanenses   
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Com essas ações, a FLMA pôde colaborar para 
manter o bem-estar dos alunos também nessa fase
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Doação de exames RT-PCR

Após firmada a parceria com o IRSSL em 2019, o Núcleo de Saúde pôde agir 

efetivamente em prol da saúde da população jordanense em 2020.

Com um trabalho de suporte à Secretaria de Saúde do Município de 

Campos do Jordão no combate ao novo Coronavírus, a Fundação Lia Maria 

Aguiar, através da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, 

disponibilizou exames laboratoriais RT-PCR, um dos métodos mais eficazes para 

o diagnóstico da Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

ANVISA. Realizados entre maio e novembro, em sete pontos de Estratégia Saúde 

da Família (ESF), os exames foram feitos em dias específicos, sob prescrição 

médica, em pacientes que apresentaram os principais sintomas da doença.

Após a coleta, os resultados eram obtidos em até 48 horas e a equipe de 

saúde informava o paciente sobre o diagnóstico. Em caso positivo, ele era 

prontamente encaminhado para o tratamento adequado, evitando expor outras 

pessoas ao risco de contaminação. Ao todo, a ação ajudou a diagnosticar 

cerca de 800 casos positivos para o SARS-CoV-2, que possibilitou o acesso ao 

tratamento correto e imediato, com maiores chances de cura a esses pacientes.

Com essa realização mais estratégica dos exames, foi possível identificar os 

pacientes infectados e reduzir a velocidade de transmissão do vírus na cidade. 

Esse trabalho de parceria com o IRSSL e Prefeitura Municipal, também permitiu 

que a Fundação ocupasse um lugar significativo na linha de frente do combate 

à pandemia no país, amparando especialmente cerca de 51 mil habitantes da 

cidade de Campos do Jordão.

Os testes RT-
PCR auxiliaram

na identificação
de centenas de
casos positivos

no município
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Educação e saúde em primeiro lugar

Desde março de 2020, a Fundação Lia Maria Aguiar passou a seguir os 

protocolos de segurança e prevenção da Covid-19, desenvolvido em parceria 

com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Dividido em quatro 

fases, os protocolos foram estabelecidos com base em reuniões e visitas de 

especialistas nos núcleos socioculturais, para entender todas as necessidades 

de cada setor e criar um ambiente seguro para receber os alunos da instituição. 

1ª fase: Visita dos especialistas do IRSSL nos núcleos, com avaliação da 

infraestrutura do local e as interações entre profissionais e alunos.

2ª fase: Análise de risco, criando as ‘barreiras de segurança’, termo comum 

nos hospitais, que teve como objetivo criar mais segurança para os alunos 

durante as aulas.

3ª fase: Inclusão da estrutura de segurança hospitalar para o ambiente 

educacional. Depois de avaliado as necessidades de cada local, foi 

possível instalar todas as estruturas vigentes em hospitais, porém com as 

particularidades de um núcleo de educação.

4 fase: Capacitação dos profissionais da Fundação com o ‘Curso de Qualidade 

e Segurança Covid-19’, fundamental para saber controlar e diminuir riscos de 

infecção, além de entender como manter as crianças seguras dentro da instituição.

Planejamento

O trabalho de prevenção e segurança a todos os profissionais, alunos e 

familiares terá continuidade em 2021, com a efetivação rígida dos protocolos, no 

caso de aulas presenciais. Também está prevista a melhoria da infraestrutura de 

ensino com novas ferramentas de aprendizado para possibilitar a introdução do 

sistema híbrido, intercalando aulas presenciais e on-line, de forma que os estudos 

não sejam interrompidos principalmente neste momento. Para isso, a Fundação 

pretende doar a todos os alunos tablets com plano de dados, para que tenham 

acesso aos conteúdos mesmo de casa. A instituição também objetiva realizar a 

gravação de diversos materiais de aulas com seus professores para fazer parte do 

sistema EAD a ser implementado.

Além disso, o ambulatório também está em fase de finalização de obras, com 

inauguração esperada para o primeiro semestre de 2022.
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Os protocolos de saúde e segurança estão
presentes desde o exame médico na volta às aulas
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Um Natal que renova o 
verdadeiro significado da época 

CULTURA
NÚCLEO DE

O Natal é uma das épocas mais especiais para Campos do Jordão, período 

em que a cidade proporciona momentos inesquecíveis aos moradores e 

visitantes de vários lugares do país. Mas em 2020, essa festa também teve 

que ser reinventada, devido à pandemia, e a Fundação Lia Maria Aguiar trouxe 

um novo significado para a data, contando a história natalina e renovando a 

esperança de forma segura para todos. 

A decoração 
natalina das 

praças é uma 
tradição na 

cidade
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Decoração da 
Praçada Bandeira
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Edição 2020 

Inspirada pelos sonhos de seus jovens alunos, a Fundação em parceria 

com o poder público municipal, realizou o ‘Natal dos Sonhos’ 2020 com a 

responsabilidade que o período exigia.

A tradicional abertura da festa foi realizada com uma carreata, que levou 

ao esperado acender das luzes conduzido pelo Papai Noel. Com esse novo 

formato, foi possível realizar o momento sem aglomerações, evitando o risco 

de exposição ao vírus para a população e visitantes. O portal e as duas praças 

mais conhecidas da cidade também receberam os típicos cenários temáticos, 

criando espaços para tirar belíssimas fotos, que em 2020, contaram com totens 

de álcool em gel para a higienização das mãos durante a visita.

Com uma temática de ‘Paz, Amor e Fé’, a edição 2020 propôs mostrar a 

verdadeira essência da celebração, renovando a esperança em dias melhores, 

com leveza e alegria. Por isso, a edição de 2020 contou com uma plataforma 

on-line feita especialmente para celebrar o Natal de forma segura. Nela, 

crianças e adultos puderam se entreter com notícias, jogos temáticos, cartão 

virtual e vídeos da instituição, entre eles os Especiais de Natal produzidos por 

cada Núcleo.

Uma atividade interna 
da FLMA inspirou os 
alunos a agirem com 
mais solidariedade, 
escolhendo alguém para 
doar uma cesta de Natal
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Planejamento 2021 

Fortalecer as ações de Natal com a responsabilidade necessária para, assim 

como em 2020, criar pontes entre instituição e município, proporcionando 

alegria e transformação social. 

Natal do bem

O ‘Natal dos Sonhos’ 2020 incentivou a solidariedade e a esperança. Com 

a intenção de contribuir para uma ceia mais completa em família, a Fundação 

Lia Maria Aguiar realizou uma doação de cestas natalinas e um vale-frango, a 

ser retirado nos supermercados validados, para todos os seus alunos inscritos.

Além disso, através de uma atividade lúdica e interna nos núcleos 

socioculturais, a instituição propôs aos alunos que escrevessem em um cartão 

o que fariam para tornar o mundo um lugar mais solidário. Tomados por essas 

reflexões, eles foram presenteados com a oportunidade de doar uma cesta e 

um frango a alguém, assim como eles mesmos ganharam. 

Dessa maneira, a ação natalina de 2020 se tornou um dos momentos 

mais marcantes do ano na Fundação e incentivou os alunos a colocarem em 

prática o espírito natalino transformador, solidário e generoso, em um ano 

repleto de desafios. 

Com os cartões 
repletos de ideias 

para um mundo 
mais solidário, os 
alunos criaram a 
‘Árvore do Bem’ 
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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 a falta de valorização deste 

momento da história decidiu embarcar na produção do projeto. É esperado 

que esta publicação colabore para que um grande número de pessoas, 

principalmente jovens e crianças, tenham acesso a esse rico conteúdo, 

proporcionando uma ferramenta de identificação cultural para toda a 

população. É confidenciando as memórias desse povo que a instituição 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. 

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

Imagem do livro 
que ilustra o 
turismo na cidade
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Destacando desde a formação geológica local, passando pelas expedições 

portuguesas, compra das terras e fundação da cidade, o livro é resultado 

de um vasto trabalho de pesquisa e estudo realizado pela Livrarte. 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.

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.

Em fase final, o livro teve seu tempo de produção estendido devido a 

preocupação em pesquisar e apurar novas informações. 

Planejamento 2021
Em fase de finalização, o livro continuará passando por um minucioso 

processo de revisão, além de tradução para o inglês. Contudo, devido 

a pandemia de Covid-19, o lançamento foi prorrogado para o primeiro 

semestre de 2022.

Páginas do Livro
Campos do Jordão: Uma 

Montanha de Histórias

A finalização também levou a pesquisa a materiais indispensáveis para 

o conteúdo, exigindo mais tempo e dedicação para se realizar com efetiva 

qualidade que já vem sendo aplicada em todo o decorrer da produção.

Da mesma maneira, muitas fotografias mereceram atenção redobrada e, por 

isso, exigiram um tempo ainda maior da equipe especializada em restaurá-las, 

mantendo a historicidade viva em cada detalhe.

Com a expectativa de ser lançada no segundo semestre de 2021, 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 do legado 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. 
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McLaren Senna 
GTR XP
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Museu de Carros: Dedicação 
na defesa de um legado

A preocupação em contribuir para o enriquecimento cultural da população 

incentivou a Fundação a investir também em outro projeto, que pretende 

fornecer conhecimento por meio da história automobilística. 

Com a intenção de propagar a cultura do país e do mundo, Dona Lia 

Maria Aguiar adquiriu a extensa coleção de autos antigos de Og Pozzoli, um 

economista apaixonado por história que descobriu nos carros um motivo para 

contá-la e dedicou cerca de 50 anos de sua vida na montagem de um incrível 

acervo de automóveis antigos, que além da impecável mecânica, carregam 

também importantes acontecimentos em seus interiores. 

Uma oportunidade única de contribuição para o patrimônio nacional, a 

coleção será unificada no ‘Museu-Escola Fundação Lia Maria Aguiar’, que, já 

com sua obra em fase de finalização, estará localizado no bairro Alto da Boa 

Vista, em Campos do Jordão, onde moradores e visitantes poderão apreciar e 

conhecer o grande acervo de veículos, que transportaram diversas autoridades 

e personalidades do século XX. 

Em 2020, novos exemplares foram adquiridos, incluindo o superesportivo 

Senna GTR XP, comprado por Dona Lia, por meio de sua pessoa física, e doado 

ao Museu-Escola Fundação Lia Maria Aguiar,’ que contará também com esse 

exemplar “moderno” em seu acervo. A supermáquina, que também fará futuras 

aparições nas pistas, é exemplo do que a humanidade conseguiu desenvolver 

em menos de dois séculos de automobilismo, uma evolução sobre quatro 

rodas que poderá valorizar um legado histórico e contribuir para a construção 

de um futuro com mais cultura em Campos do Jordão.

Planejamento 2021

Com as obras em fase de conclusão, em 2021 será desenvolvido todo o Plano 

Museológico e a documentação necessária para inscrição do museu nos órgãos 

competentes. Previsto para inaugurar no primeiro semestre de 2021, o projeto 

expográfico também será elaborado nessa fase, além do desenvolvimento da 

pesquisa histórica, catalogação do acervo e toda a parte operacional e administrativa.
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Um encontro com o 
conhecimento

Realizado desde 2009, o ‘Encontro da Cidadania’ é um evento da Fundação 

Lia Maria Aguiar que tem o objetivo de oferecer conhecimento acessível à 

população, com projeções e ideias que podem transformar a vida da cidade de 

Campos do Jordão. 

Com temáticas ligadas ao contexto atual, que podem interferir no 

desenvolvimento e contribuir para a evolução da sociedade local, a instituição 

convida grandes especialistas do país a compartilhar suas trajetórias pessoais 

e a colaborar com o conhecimento sobre diversos assuntos, como saúde, 

economia e educação. O ciclo de conversas move a população e desperta a 

vontade de pensar no futuro e promover mudanças na sociedade. 

ON-LINE
ENCONTRO

DA CIDADANIA 2020
LEANDRO KARNAL

TEMA: UM NOVO 
MUNDO CHEGOU, 

ESTOU PREPARADO?

07 de julho às 17h
Local: ZOOM / Plataforma on-line

Divulgação do ‘Encontro da 
Cidadania 2020 On-line’
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Planejamento 2021

Para 2021 está prevista a realização da segunda edição on-line do ‘Encontro 

da Cidadania’, dessa vez, com palestras em diferentes datas, de forma que o 

evento possa continuar abrangendo temáticas diversas e levando ao público 

reflexões sobre questões relevantes e atuais. Além disso, seguindo este novo 

formato que distribui palestras virtuais ao longo do ano, o ‘Papo-Cabeça’, 

evento paralelo ao ‘Encontro da Cidadania’ e voltado exclusivamente aos 

alunos da instituição, também pretende levar diversos bate-papos on-line para 

os alunos nos dois semestres de 2021, dando continuidade à formação do 

diálogo, das reflexões e do aprendizado individual e coletivo.  

Edição 2020

Em 2020 aconteceu a primeira edição do ‘Encontro da Cidadania On-line’, 

um formato adaptado em função da pandemia de Covid-19 no país. Virtual e 

gratuito, o evento foi realizado em dois dias, com uma palestra destinada aos 

profissionais da Fundação Lia Maria Aguiar e outra aberta ao público, que pôde 

ser acessada através do Instagram da instituição.

A palestra ‘Um novo mundo chegou: Estou preparado?’, com Leandro Karnal, 

foi exclusiva aos colaboradores e professores da instituição e proporcionou a 

oportunidade de refletir sobre os desafios do mundo 'pós-pandemia' e seus 

impactos socioculturais.

A segunda palestra foi com o professor e filósofo Mario Sérgio Cortella, com 

o conteúdo “Mudar é Complicado? Acomodar é Perecer”. Em um bate-papo 

ao vivo no Instagram da Fundação, e mediado pelo Diretor da instituição, a 

temática despertou inúmeras reflexões pertinentes no público, que somou mais 

de cinco mil pessoas e pôde enviar suas perguntas ao professor.

O ‘Encontro da Cidadania 
2020 On-line’ contou 

com uma palestra em live, 
alcançando um público de 

mais de 5 mil pessoas
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