
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No mês de novembro encerrou-se a 

turma de informática básica com adolescentes, 

jovens e adultos da comunidade da Ilha do 

Bispo e adjacências. Foram certificados 20 

alunos que concluí0ram o curso. Essa atividade 

foi facilitada pelo Educador Sociodigital 

Jefferson Cordeiro e faz parte do Projeto 

Cultura na Praça Realizado na ARCA através 

do Ponto de Cultura em parceira com a 

Funjope. 

A Bandarca – Banda Marcial da ARCA 

realizou no dia 28 de novembro um Flash Mob 

no Ponto Cem Reis no centro de João Pessoa. Essa ação faz parte do 

Projeto Cultura na Praça do Ponto de Cultura da ARCA e é uma 

estratégia de visibilidade. Com 48 integrantes no Corpo Musical e no 

Corpo Coreográfico foi apresentado um repertório que animou o 

público presente, que ao passar pela praça, parou e prestigiou o 

momento. A Bandarca é acompanhada pelos Educadores Daniel 

Bruno, Adalberto Silva e Emiliano Lima e foi implantada em 2012 já 

alcançou os títulos de Campeã Paraibana, Norte Nordeste e Nacional. 

 

 

 

No dia 06 de dezembro a comunidade da Ilha do Bispo vivenciou um momento de culminância das atividades de 

arte e cultura da ARCA com a segunda edição do Festival de Arte e Cultura, onde teve as apresentações de Dança, Ballet, 

Música e Teatro com as crianças e adolescentes os educadores Emiliano Lima, Isabelle Alves, Daniel Bruno, Adalberto 

Silva e Chagas Neto trabalharam em suas atividades. A comunidade da Ilha do Bispo, como também os pais e familiares 

se fez presente para prestigiar o evento.  

 

 
Todos os textos foram construídos por representantes das instituições citadas no informativo. 
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Processo iniciado em 2012 

através do apoio do Criança Esperança, 

as atividades de música com a 

BANDARCA continuam com sua 

missão atingindo os seus objetivos na 

promoção da cultura através da 

musicalização. Nessa dinâmica, crianças 

e adolescentes se misturam para 

construir cidadania e arte. Os educadores 

musicais Daniel Bruno e Adalberto Silva 

e do corpo coreográfico Emiliano Lima 

vem buscando não só o desenvolvimento 

musical como também o crescimento 

social e comunitário dessa juventude. 

 

 

A equipe toda da ARCA esteve presente para 

proporcionar aos familiares esse momento. Foi uma noite 

cheia de emoção e celebração pelo ano de 2019 e com muitas 

esperanças de paz e vida para o ano que se aproxima. Os 

familiares se emocionaram com as apresentações das crianças 

no Coral, na Banda, no Ballet e por fim o ponto culminante 

que foi o Auto de Natal que trouxe um momento de reflexão 

para o amor. Assim, foi concluído mais um ano de atividades 

com as crianças e adolescentes. 

 

 

 

No mês de dezembro a escola convidou os pais dos alunos para prestigiar o 

Auto de Natal, que foi apresentado pelos próprios estudantes, finalizando as atividades 

do ano letivo de 2019. 
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