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RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 
SETEMBRO – 2022 

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE 

 

 

                                

 

FORMAÇÃO 

O Max oferece nesse 2º semestre 13 cursos regulares, atendendo a um público de 05 a 83 anos! 

1. Ballet – 61 alunos 

 

2. Jazz – 36 alunos 

Com a convicção de que a cultura é um dos pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de 

uma economia rica e sustentável, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade. 

O Max (carinhosamente chamado pelos pardinhenses) tem como missão de potencializar a comunidade. Ele é tem 

como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como 

elementos fundamentais para o exercício da cidadania. 

Desenvolvemos nossas atividades e promovemos a curadoria de programação com base em três pilares estratégicos: 

Clicksign 2ab3f862-4e81-43d6-b514-cc7d78aa76f7

http://www.centromaxfeffer.com.br/


 

Praça Ademir Rocha da Silva, 55 - Bairro Nova Pardinho - Pardinho/SP CEP 18.640-000 
Telefone: (14) 3886-1491 www.centromaxfeffer.com.br 

 

 

3. Capoeira – 10 alunos 

 

4. Capoterapia – 13 alunos 

 

5. Teatro Musical – 14 alunos 
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6. Canto – 20 alunos 

 

 

7. Viola Caipira – 19 alunos 

 

8. Violão Caipira – 18 alunos 

 

9. Yoga – 19 alunos 
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10. Lutheria – 07 alunos  

 

11. Iniciação Musical – 08 alunos 

 

12. Caipiras da Cuesta – 22 alunos 
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13. Jovens da Cuesta – 13 alunos 

 

 

FORMAÇÃO 

Oficina de Fios de Malha, com a Andreia Argentino  

Setembro foi o segundo mês dos encontros da oficina Fios de alha com a Andreia Argentino. As alunas e aluno fizeram 

peças maravilhosas. 

Alunos ativos: 11  

               

 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
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CAFÉ E VIOLA  

com Pedro Massa e Fabio Tomazella - Sara&Vinicius – Kaiyque 

Domingo, dia 04/09, às 9h, rolou a 2ª edição de 2022 do Café & Viola!!! O evento gratuito, produzido pela Casa dos 

Caipiras e faz parte da agenda de programação do Centro Max Feffer! O Café & Viola é um programa apresentado 

por Sérgio Vieira, onde artistas da música caipira são convidados para uma boa prosa e, claro, muita música. O 

encontro promove um bate-papo ao redor da mesa do café em que os convidados compartilham suas histórias e 

estórias, intercalando com música raiz de qualidade.  

Nesta 2ª edição de 2022, tivemos uma roda de viola com a dupla Pedro Massa e Fábio Tomazella e Violeiros 

convidados.  

Também foi comemorado os 51 anos de casados da dona Carminha e seu João, casal de Boituva que sempre vem 

nos prestigiar. 

Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o ProAC. 

Copatrocínio: Laticínios Gege. Produção: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer com apoio da Prefeitura de Pardinho. 

Curadoria: Casa dos Caipiras. 

Data: 04/09 

Público: 95  

    

 

CIA. CABELOS DE MARIA "CANTOS DE TRABALHO II" 

Domingo dia 18/09, as 16:00,  rolou no Max o espetáculo Cabelo de Maria Cantos de Trabalho II dirigido por Renata 

Mattar, pesquisadora de cantos de trabalho há 20 anos. 

Foi incrível!!!! Que troca bonita e que alegria ver a casa cheia!  

Data: 18/09  

Público: 180 
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No dia anterior a apresentação no Max, a Cia. Cabelo de Maria presenteou o espaço Siriema com uma oficina  de 

Cantos de Trabalho 

   
 

SUA MAJESTADE O COMPOSITOR 

Sem o compositor autor, a música não seria música... 

O Evento “Sua Majestade O Compositor” preconiza homenagear aqueles que nem sempre estão expostos aos 

holofotes nos palcos onde suas obras tem papel fundamental, é a matéria pra para muitos artistas evidenciam suas 

carreiras, suas inspirações se materializam nas letras poéticas das mais belas canções, umas narrando talvez histórias 

reais como se fosse um artigo de jornal musicado, e outras simplesmente dão vasão ao romantismo e ao imaginário 

dos poetas. 

Sendo assim, a Casa dos Caipiras apresenta: Sua Majestade, o Compositor, onde homenagearemos diversas 

personalidades do meio, Paraíso, Praense, Lucia Lyra, Vanice Carvalho, Gustavo Santomauro, Rubens Simões e todos 

os compositores do nosso Brasil.  

Como anfitrião, teremos o nosso querido e pardinhense Zé Procópio.  

Data: 25/09  

Público: 200 
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USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE 

 

RevEla – OFICINA DE FOTOGRAFIA 

O Max foi escolhido para receber o curso de introdução à fotografia RevEla, nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro 

voltado para pessoas sem experiência na linguagem. Ministrada pela professora Marcela Tiboni e pelo professor 

André Spinola e Castro.  RevEla propôs um trabalho de sensibilização artística voltado para mulheres jovens e 

adultas a partir de experiências com a fotografia e estudos de sua linguagem. 

Ao final da oficina foi realizada a montagem de uma exposição coletiva a partir das produções das alunas, no 

Centro Max Feffer 

Data: 08 A 11/09  

Público: 09 

 

   

 

BAZAR “GRUPO DE DANÇA ROSELI CASTELO” 

No dia 17/09, o grupo de dança Roseli Castelo, promoveu um bazar beneficente, com a finalidade de arrecadar 

fundos para compras de figurinos para a apresentação de fim de ano.  

Data: 17/09  
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Público: 25 

 

 “ENCONTRO DE JORNALISTA DA SOLOTUDO” 

O Max foi o palco escolhido para o encontro anual dos colaboradores da Solutudo, foi um evento fechado ao publico 

que reuniu 100 colaboradores de todo Brasil. 

Data: 30/09  

Público: 100 

 

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO "MÚSICA RAIZ DE PARDINHO E REGIÃO 

Um longa-metragem que retrata o modo de vida do caipira através da música. Uma viagem de sons e imagens com 

alto nível de produção. Aproximadamente 50' de prosas e poesias que despertam as mais singelas e genuínas 

emoções. Uma produção da Casa dos Caipiras que levou o publico numa viagem com cheiro de mato e o som 

inconfundível da viola. A exibição foi dia 30/09, às 19h, no Max. 

Data: 30/09  

Público: 50 

   

 

BIBLIOTECA 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA 
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Promover ações e estratégias que incentivem à leitura e o empréstimo de livros, tais como, a modernização e 

atualização de acervo, mostra de livros, Prêmio Leitor do Mês, sugestões de leitura, mediação de leitura e contação 

de histórias. 

354 ITENS EMPRESTADOS 

 

      
 

PROGRAMA LEITOR DO MÊS 
 

Esse programa de incentivo à leitura tem como proposta premiar, mensalmente, o sócio que mais emprestou itens 

do acervo da biblioteca. A foto do vencedor é divulgada no quadro mural da biblioteca, jornal local, escola e redes 

sociais do CMF.  

 
ANA CLARA OLIVEIRA COSTA 

 
 

PROGRAMA BRINQUEDOTECA 
 
A nossa brinquedoteca possui muitos brinquedos e jogos educativos super divertidos para todos os gostos e idades. 
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PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA 

 

Em setembro, continuamos com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atendemos esse mês as crianças do 2º, 3º e 4º ano da E.M.E.F. “Prefeito 

João Corulli”. Foram oferecidas 07 Contações de histórias e 07 Mediações de leituras, totalizando 14 ações nos dias 

08, 15, 22 e 29/09, com sessões às 8h30 e às 13h30. Neste mês, foram narradas as seguintes histórias: “A festa no 

céu” de Angela Lago; “Bom dia todas as cores” de Ruth Rocha; “Soltei o pum na escola” de Blandina Franco e “O lobo 

em pele de cordeiro” de Natacha Godeau. 

 Total de Participantes:  130 pessoas. 

 

      
 

PRIMAVERA PARDA: EVENTO LITERÁRIO EM CELEBRAÇÃO A NOVA ESTAÇÃO – OFICINA “PALAVRA VIVA” 

No dia 16/09 aconteceu o “Primavera Parda” - Evento Literário em celebração à nova estação e aos 100 anos da 

Semana de Arte Moderna, promovido pela Biblioteca de Pardinho, coletivo GARAGE e VERD+. Dentro da 

programação foi realizada a Oficina de escrita artística “Palavra Viva”, com o poeta e bioartista Felipe Barros, que 

usou sua relação com a poesia e a natureza como abordagem para uma escrita literária artística e ambiental. Os 

participantes foram inspirados e estimulados a conhecer, ler e desenvolver escritos autorais e importantes autores 
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modernistas da literatura nacional. Ao final, todos foram convidados a atuarem ativamente em uma ação coletiva e 

ecológica a partir da obra BIO, uma palavra viva escrita e plantada com elementos naturais na paisagem natural do 

Max. A oficina teve como objetivo desenvolver nos participantes uma relação de criação e afeto pela literatura, 

enxergando possibilidades de escritas criativas através de uma linguagem artística unida à educação ambiental.  

Total de Participantes: 12 alunos da E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira César. 

.   
 

PRIMAVERA PARDA: EVENTO LITERÁRIO EM CELEBRAÇÃO A NOVA ESTAÇÃO – “SARAU” 
 
No dia 16/09 aconteceu o “Primavera Parda” - Evento Literário em celebração à nova estação e aos 100 anos da 

Semana de Arte Moderna, promovido pela Biblioteca de Pardinho, coletivo GARAGE e VERD+. Foi um dia repleto de 

atividades, teve: Oficina de Escrita Artística "Palavra Viva” com Felipe Barros; Roda de conversa conduzida pela 

equipe do Garage e entrevista ao poeta e bioartista Felipe Barros;  Performance com Felipe Barros; Sarau com leitura 

e apresentação dos materiais produzidos na oficina “Palavra Viva” e palco aberto à todos que quisessem ler e 

apresentar poemas e outras formas de expressão artística; “Deixe a poesia de escolher”: Instalações poético-

literárias pelo espaço disponíveis para a leitura do público; Contação de História “Histórias de Tia Nastácia” com Bea 

Lopes e show musical “Alcatrão” com NAT. Participaram das atividades alunos da E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Nogueira 

César”. 

Total de Participantes: 40 pessoas 

            
 

PROJETO VIVA MELHOR – BOAS ENERGIAS  MOSTRA DE LIVROS 
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No Projeto “Viva Melhor - Boas Energias”, a Biblioteca de Pardinho promoveu, de 01 a 17/09, uma mostra com mais 

de 30 livros sobre alimentação saudável, terapias alternativas, naturopatia e bem-estar.  

 

         
 
PARTICIPAÇÃO DO CURSO - PLANEJAMENTO CENTRADO NA COMUNIDADE: PROMOÇÃO DE PRÁTICAS 
INCLUSIVAS EM BIBLIOTECAS  

No dia 21/09, Rosane e Eduarda participaram do Curso: “Planejamento centrado na comunidade: promoção de 

práticas inclusivas em bibliotecas”, ministrado por Renata Andrade, em Garça/SP. Realizado pelo SisEB (Sistema 

Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), este curso mostrou o que é o planejamento centrado na comunidade 

e como ele pode contribuir com bibliotecas inclusivas. Por meio das metodologias de aprendizagem baseada em 

solução de problemas, a formação trabalhou aspectos conceituais e práticos da inclusão e apresentou estudos de 

caso e aplicações pragmáticas no contexto das/dos profissionais. 

Conteúdo do Curso: Aspectos conceituais e práticos da inclusão; Como inclusão, acessibilidade e diversidade se 

relacionam; Como identificar se uma ação é de fato inclusiva? Estudos de caso e aplicações práticas no contexto das 

bibliotecas e das/dos participantes.  

Objetivos: Repensar inclusão, diversidade e acessibilidade em bibliotecas sob uma perspectiva técnica; Apresentar o 

planejamento centrado na comunidade como abordagem para desenvolver bibliotecas inclusivas; Exercitar a 

promoção de ações inclusivas em bibliotecas através de práticas baseadas em evidências.  
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PROGRAMA BIBLIOTECA INDICA 
 
Esse programa consiste em realizar indicações de leitura em diversos formatos como: mostras de livros, carrinho 

com livros que circula pelo Max, vídeos e posts de resenhas nas redes sociais do Centro Max Feffer.  

Em 22/09 foi divulgada a resenha da obra: “Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey, no 

facebook e Instagram do Centro Max Feffer. 

 

 
 

 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CAMPOS ELÍSEOS:  SUGESTÕES DE LEITURA  
 
Durante o mês de setembro, continuamos com os encaminhamentos de sugestões de leitura no grupo de WhatsApp 

aos moradores do bairro Campos Elíseos. Junto com a arte foram enviadas as sinopses dos livros e informações sobre 

o horário de funcionamento da Biblioteca. 

Livro divulgado durante o mês: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAGEM DO VÍDEO – PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA 
 
No dia 12 de agosto a Biblioteca de Pardinho recebeu, com muita alegria, a 14ª edição do Programa Viagem Literária 

– módulo Contação de Histórias. Com o tema “Jogos e Brincadeiras”, a Cia. Bisclof realizou duas sessões da 

apresentação “Contos Brasileiros de Esperteza”. E para quem não pode participar, no dia 24/09, foi disponibilizado 

a apresentação completa no facebook ou youtube do Centro Max Feffer. O Programa  Viagem Literária é uma 
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realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, coordenação do SisEB (Sistema 

Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e SP Leituras.  

Total de Visualizações: 71 visualizações 
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