Curso Livre de Formação de Palhaços Soul Alegria
EDIÇÃO ESPECIAL 2018
26 de Setembro de 2018

O Curso e o Soul Alegria
O grupo Soul Alegria é um negócio social, que atua desde 2011 em hospitais públicos e privados
com a intenção de desenvolver a cidadania, promover a arte e levar amor e alegria para pacientes
adultos, idosos, acompanhantes, pessoas de passagem e profissionais da saúde de todas as áreas.
O curso é uma iniciação à linguagem do palhaço, o uso do nariz vermelho e a descoberta do palhaço
que existe dentro de cada um. Por meio de dinâmicas reflexivas, exercícios, brincadeiras e jogos, e
tendo o voluntariado como pano de fundo, trabalha temas importantes como a cidadania, o ridículo
como nosso melhor amigo, a criatividade individual e a espontaneidade.
As aulas iniciam em 26 de Setembro de 2018 e terminam em 19 de dezembro de 2018 com
formatura dia 12 de janeiro de 2019 e recebimento de certificado, jaleco para as visitas animadas e
acesso a um dos oito hospitais parceiros do grupo Soul Alegria (confira lista completa no final deste
informativo).
Vagas limitadas
São apenas 10 vagas disponíveis para esta edição especial que serão priorizadas por ordem de
inscrição que chegarem em nosso e-mail.
Conteúdo
Jogos cênicos, improvisação, trabalhos de corpo e movimento, escuta terapêutica, relacionamento
interpessoal, abordagem centrada na pessoa, Branco e Augusto, história do palhaço, criação de
cenas a partir de temas variados, regras de atendimento, pesquisa e criação de figurino, aula de
maquiagem com a equipe Catharine Hill, aula de higienização das mãos e isolamentos, estágios
monitorados e prática de visitas animadas.
Público Alvo
Maiores de 18 anos com ou sem experiência em atuação ou linguagem do palhaço ou visitas em
hospitais.

Valores
05 Parcelas mensais de R$ 190,00 - Pagamento via Boleto Bancário ou cartão de débito/crédito.
Prazo para inscrição
Até dia 25/09/2018 pelo e-mail contato@soulalegria.com.br - Com nome completo e R.G.
Regras para participação
Aulas teóricas: é permitido ter apenas 01 falta que terá reposição em dia e horário firmado pelo
grupo Soul Alegria de acordo com demanda.
Aulas práticas: é permitido apenas 01 falta que terá reposição em dia e horário firmado pelo grupo
Soul Alegria de acordo com as demandas das unidades hospitalares.
Sem a reposição não será possível participar da formatura - Cada reposição terá o valor de R$ 80,00.
Grade horária

Curso Livre de Palhaços - Setembro de 2018
AULA

ATIVIDADES

LOCAL

quarta-feira 26/09 17h - 20h

Aula 01

Apresentação do projeto + atividades diversas

CECRES

quarta-feira 03/10 17h - 20h

Aula 02

atividades diversas

CECRES

3

quarta-feira 10/10 17h - 20h

Aula 03

quarta-feira 17/10 17h - 20h

Aula 04

aula de figurino + atividades
aula SCIH +atividades diversas

CECRES

4
5

Aula 05

entrega de documentos + atividades

CECRES

6

quarta-feira 24/10 17h - 20h
quarta-feira 31/10 17h - 20h

Aula 06

aula de maquiagem com equipe Catharine Hill

CECRES

7

quarta-feira 07/11 17h - 20h

Aula 07

atividades lúdicas e criação da gênese

CECRES

8

quarta-feira 14/11 17h - 20h

Aula 08

prova de figurino + atividades

CECRES

Nº
1
2

DIA

HORÁRIO

10
11
12

quarta-feira 21/11
quarta-feira 28/11

17h30 - 21h

ESTÁGIO 01

visitas animadas

Sta Casa

17h30 - 21h

ESTÁGIO 02

visitas animadas

HSPM

quarta-feira 05/12
quarta-feira 12/12

17h30 - 21h

ESTÁGIO 03

visitas animadas

Sta Casa

17h30 - 21h

ESTÁGIO 04

visitas animadas

HSPM

17h - 20h

Aula pós
estágios

aula sobre os estágios

13

quarta-feira

Reposição

Hospitais
Parceiros

Sábado

01 falta
permitida

Reposição a combinar

Reposição

9

CECRES

19/12

12/01/2019

CECRES
Reposição de Estágio a combinar

14h - 17h FORMATURA

CECRES

01 falta
permitida

Local das aulas
CECRES - Condomínio Edifício Investimento - Av. Ipiranga, 324 - 3º andar - Bloco C (ao lado do metrô
República).

Observações
Esta é uma formação de média duração, mais de 01 falta nas aulas teóricas ou estágios, causa a
eliminação do aluno no curso;
Este é um Curso Livre - o certificado oferecido é referente às horas realizadas;
O participante que não se encaixar nas diretrizes de formação do Soul Alegria, tiver débitos com o
grupo ou não respeitar regras de comportamento e conduta não será selecionado para realizar as
visitas animadas nos hospitais parceiros do projeto.

Hospitais parceiros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP) - metrô vergueiro
HSPM - metrô vergueiro
Hospital Regional Sul - Santo Amaro
Hospital do Rim - Vila Clementino
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - Vila Mariana
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - metrô Santa Cecília
AACD Ibirapuera (para visitas nesta unidade é necessário passar por uma avaliação após o Curso)
Casa Geriátrica Santa Madalena (Mooca)

Informações e contatos
Estaremos à disposição para esclarecimentos de dúvidas nos telefones (11) 2371-8225 / 986589800 (celular e whatsapp) em horário comercial e no e-mail contato@soulalegria.com.br

