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SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 54/2022

LAIANE CAROLINE ORTEGA, Vereadora de
Santana da Ponte Pensa/SP, no uso de suas
"atribuições conforme art. 145 e seguintes do
Regimento Interno da Câmara Municipal de
Santana da Ponte Pensa/SP.

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que inclua nas

atividades do município as apresentações do grupo CRIAJUNTO Produções Artísticas.

O grupo CRIAJUNTO realiza shows educativos e espetáculos musicais infanto-

Juvenis e para todas as idades, levando cultura e educação através da música, dança e

do teatro.

Sala das Sessões, Santana da Ponte Pensa, 23 de setembro de 2022.

Laiane Cará ne Ortega
Vereadora

Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa-SP

PROTOCOLO Nº 15% [2042 .

DATA 23 00 [2022

RESPONSÁVEL



CriaJunto
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS



A COMPANHIA

Fundada em 2020 na cidade de Fernandópolis/SP,
a Companhia tem se destacado no cenário da
arte e educação, através da circulação de shows
educativos e espetáculos musicais em escolas e
instituições cujo público-alvo é infanto-juvenil. “O
grande rabanete”, “Showlestra”, “Não deixes que
te toques” e “Gentileza” integram as produções
artísticas da Cia até o momento, cuja circulação
vem acontecendo nas cidades do Noroeste
Paulista, com destaque para a abertura do
“FerNatal 2021”, encerramento do “Eu Riso
2022”, VI Semana do Bebê de Riolândia, entre
outros eventos sócio-educativos em parceria aos
CRAS, Instituições e Secretarias Municipais de
Educação e Cultura da região.



NOSSA 
MISSÃO

• A Companhia tem o intuito de produzir shows e
espetáculos de artes integradas sob um viés
educativo, através de uma abordagem lúdica e
divertida, de modo que as crianças e adolescentes
possam refletir sobre temas transversais como a
gentileza, o afeto, a ética, o respeito, o diálogo e a
solidariedade; habilidades socioemocionais tão
importantes para a vida em sociedade, seja na
família, na escola,...

• A Companhia busca profundar-se em processos de
pesquisa e criação artística de espetáculos musicais,
cujas linguagens: Música, Teatro e Dança se
integram de modo singular e expressivo. Com
repertório musical autoral e roteiro
dramatúrgico exclusivo.



NOSSO
PROCESSO

CRIATIVO

As produções artísticas da companhia
contam com canções infantis autorais
que servem como fio condutor dos
espetáculos e shows propiciando que o
público além de aprender com as
letras, possa cantar, dançar, atuar e
brincar, pois a plateia interage a todo
momento com os artistas e com a
própria dramaturgia que é conduzida
por meio de uma relação afetuosa onde
cada espectador também é
protagonista do show. Música, Dança,
Teatro e Brincadeiras se cruzam numa
proposta híbrida e contagiante.



QUEM SOMOS

A Cia CriaJunto é formada por Bárbara
Virginia, cantora, musicoterapeuta e
pedagoga; Evandro Angeluci, músico,
educador musical e bacharel em Direito
e Luana Martins, atriz, arte-educadora
e Mestre em Educação.



CONHEÇA UM POUCO SOBRE A 
TRAJETÓRIA DE CADA UM

Barbara Vírgnia é cantora, compositora, apresentadora e musicista. É também Musicoterapeuta graduada pela
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR-PR, pós graduada em Neurociências com ênfase em Música –
CENSUPEG – PR e pedagoga. Tem experiência de 10 anos com o público infantil tanto em escolas (arte
educadora) e eventos particulares. Criou o show Educativo CriaCantando, apresentado na Creche
Municipal Felipe Macedo em Paulínia – SP, o qual foi adaptado e gravado no projeto Lei Emergencial da Aldir
Blanc como o nome Show Educativo Criajunto em Fernandópolis – SP. Como musicoterapeuta atua há 8 anos
atua com público autista, com deficiência, idosos, e adultos na área expressão vocal em clínicas, consultoria e
em domicílio .

Evandro Angeluci é músico e educador musical há mais de 20 anos. Formou-se em Educação Musical pela
UFSCAR (2013), participa de trabalhos e projetos musicais com bandas e orquestras como instrumentista, já
tendo acompanhando artistas consagrados como Guilherme Arantes, Flávio Venturini e Leo Gandelman. Como
educador musical, ministra aulas de música no Projeto Guri, Colégio Objetivo e é docente e coordenador do
Instituto Musical W. A. Participou de diversos workshops, oficinas e capacitações na área musical
(percussão, flauta doce, violão, confecção de instrumentos musicais não convencionais dentre outros) e
como educador participou de diversos eventos, shows e oficinas educativas para crianças, adolescentes
e idosos.

Luana Martins é atriz (DRT nº 0036925/SP) formada pelo curso Técnico em Arte Dramática do SENAC/SP. É
Mestre em Educação pela UEMS, é também professora de Arte especialista em Arte-Educação e Educação
Especial Inclusiva, atua na rede pública e rede privada há mais de 13 anos, lecionando História da Arte, Arte e
Artes Cênicas. Foi docente no Colégio Anglo Santa Fé do Sul, COC Jales, rede municipal de ensino de Santa Fé do
Sul e Jales e atualmente é docente do SESI Fernandópolis e da rede municipal de ensino da mesma cidade,
com cargo efetivo na EMEF Coronel F. A. da Silva. Participou de diversas Oficinas e workshops de Dramaturgia,
Atuação, Artes Cênicas, Cinema e Interpretação e como proponente ministrou cursos e workshops pelas
Oficinas Culturais do Estado de São Paulo – POIESIS São José do Rio Preto, foi Produtora Regional do Mapa
Cultural Paulista edições 2013/2014 e 2015/2016 na mesma região. Atuou como artista colaboradora em
espetáculos aprovados e custeados pelo PROAC ICMS.



ESPETÁCULO MUSICAL "GENTILEZA"

O Espetáculo Musical "Gentileza" é um espetáculo autoral
que mescla as artes da música, teatro e dança com o intuito
de resgatar maneiras de expressarmos afeto no cotidiano. É
incentivado o fortalecimento de vínculo nas relações sociais.

De modo alegre, lúdico, divertido e interativo.. O espetáculo
é composto por composições autorais e a partir das letra
das canções permeiam as cenas teatrais.

A intenção é fazer o público rir, se emocionar, abraçar, olhar
e levar em seu coração essa memória afetiva para praticar
em sua casa. O tema respeito, afeto e inclusão são temas
abordados neste show.

Faixa etária: Livre

Duração: 50 minutos


