
 

 

 

 

 

 

 

Uma dinâmica viagem pela trajetória humana  
 

APRESENTAÇÃO 

O Ciclo Cultura e Arte - CCA - é um workshop que tem como meta agilizar o conhecimento 

da evolução da Cultura Humana. 

O objetivo do CCA é ativar a Cultura Geral, por ser essa fator importante na realização 

pessoal e profissional, pois, sua abrangência amplia nossa competência em estudos, 

resoluções e realizações, assim como no usufruir de vivências, intercâmbios e viagens. 

O projeto reúne apresentações com vídeos e jogos de memorização, criados com a função 

de acelerar a absorção dos temas abordados. 

Essa dinâmica, torna o CCA uma potente plataforma interdisciplinar, que, ao interrelacionar 

saberes, como História, Geografia, Filosofia, ou Economia, atua como hábil ferramenta 

para estudantes e profissionais de diversas áreas. Sendo sua linguagem, contudo, 

adaptável a várias faixas etárias. 

CONTEÚDO DO WORKSHOP 

O CCA aborda dois temas básicos:Cultura Humana e sua Arte, em quatro encontros, tendo 

dois vídeos de introdução. 

CULTURA 

Vídeo de introdução – Pré-história – O  Alvorecer da Cultura Humana  

 O que é Cultura? – A trajetória da Cultura Humana. 

 Cultura Humana e seus Estilos – O nascimento da Cultura Ocidental. 

ARTE 

Vídeo de introdução – Técnicas das Artes Plásticas 

 O que  é Arte? – A função da Arte na trajetória humana. 

 O que é Arte Moderna? – Mais do que uma mudança, a visão total. 

METODOLOGIA 

O CCA pode ser apresentado na integra ou dividido por temas. Os vídeos de introdução 

podem ser abertos ao público interessado. Encontros com cerca de 2:20h.  Informações de 

valores, entre em contato. 

PÚBLICO 

Estudantes, educadores, profissionais de ponta, pessoas interessadas em ampliar a 

Cultura Geral e viajantes ao exterior. Limite de participantes de acordo com o espaço. 

MATERIAL 

Aparelho de TV com entrada de pen drive ou projetor e notebook. 

FACILITADORA CULTURAL 

Inês de Sá - currículo e projetos emo sie - www.inesdesa.wix.com/consultoria  

CONTATOS 

Email: inesdesa@gmail.com / tel. e zap. 22 98803-2008 

Veja apresentações do CCA:  cicloculturaearte.wix.com/virtual 

PREMIAÇÕES: O CCA foi aprovado e apresentado ao público e funcionários do Centro Cultural 

Justiça Federal - CCJF RJ - Setor Educativo, 2014. E em dois editais do PROEDI da Sec. Municipal 

de Cultura de Cabo Frio, 2015. Fotos em www.cicloculturaearte.wix.com/virtual. 


