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Quer passar uma tarde em nossa escola de circo?
Então saiba que as Oficinas Circenses surgiram para oferecer a grupos de adultos ou
crianças uma tarde de 3 horas de atividades circenses. Nelas, serão vividas
acrobacias, pirâmides humanas, trapézios, tecidos, entre outras, com artistas
orientando as técnicas de base para cada modalidade.
Continue lendo para saber mais!

2
SOBRE NÓS...

O Galpão do Circo é um espaço voltado ao
ensino, pesquisa e fomento das artes circenses.
Com uma experiência desde 1997 em atividades
relacionadas ao circo, possui atualmente
aproximadamente 300 alunos matriculados em
seus cursos para crianças, adolescentes, jovens e
adultos.
Venha nos conhecer!

Colocar outra foto

Turma de Artes Circenses Foto de Renata Celani
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PARA QUEM É ESTE EVENTO?

As Oficinas Circenses são direcionadas para qualquer grupo que queira vivenciar o
aprendizado de técnicas circenses de forma descontraída e segura.
Por exemplo:
. Confraternização/Integração dos funcionários de uma empresa
. Excursão escolar
. Confraternização com familiares e amigos (crianças ou adultos)

4
PARA QUEM É ESTE EVENTO?

Visando um maior aproveitamento do tempo, sem necessidade de espera para utilizar
os aparelhos, o evento foi idealmente pensado para grupos de 36 pessoas (4 grupos
com 9 integrantes).
Caso queira trazer grupos maiores, fique à vontade – o máximo comportado pelo
espaço é de 60 participantes. É importante apenas estar claro que isto incentivará a
partilha de aparelhos durante o tempo em cada estação.
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DIAS, HORÁRIOS E DINÂMICA

As Oficinas Circenses foram planejadas para
acontecerem às quartas, sextas e sábados.
O evento possui uma duração total de 3 horas,
sendo:
.30 minutos – Chegada da turma, orientações
sobre a dinâmica do encontro e divisão de
grupos
.2 horas – Atividades circenses
.30 minutos – Conclusão do encontro e
despedida do grupo.
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ATIVIDADES – TRAPÉZIO E TECIDO

Dentro da modalidade de Aéreos, o
trapézio e o tecido são aparelhos para a
movimentação em altura.
Em nosso evento, utilizamos o trapézio fixo.
Quanto ao tecido, utilizamos o liso, com
suspensão do aparelho em apenas um
ponto.
A oficina conta com 9 de cada um destes
aparelhos.
Veja exemplos ao lado.

Trapézio fixo. Foto de Mariana Levi

Tecido Liso. Foto de Renata Celani
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ATIVIDADES – ACROBACIA E PIRÂMIDES HUMANAS

Na modalidade de acrobacia, os
participantes experimentarão duas
plataformas de salto, minitrampolim e a
cama-elástica, atém de movimentos de
solo como estrelas, rolamentos, etc.
Cama-Elástica. Foto Estúdio Barbarella

Minitrampolim. Foto de Renata Celani

Já com as pirâmides humanas, técnica da
modalidade de Acrobalance, construirão
figuras coletivas através de técnicas de
equilíbrios.
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ESPAÇOS DO EVENTO

As Oficinas Circenses podem utilizar até quatro espaços de aula de nossa escola a
depender das atividades contratadas (que podem variar em função da idade). No piso
inferior da escola, está um espaço subdividido em duas salas integradas entre si, que
chamamos de Teatrinho e Galpão, e nos pisos superiores estão as salas Tablado e
Terraço.

Nos pisos superiores, temos duas outras salas. No Tablado, acontecem as aulas de
equilíbrios (perna-de-pau, arame, slackline, bolão, rola-rola), no Terraço, acontecem as
aulas de malabares e palhaço. Todas as salas são, quase em sua totalidade, cobertas
por um acolchoado. Todas possuem colchões de segurança para a prática das
atividades.

GALPÃO e TEATRINHO

Nestas salas acontecem as modalidades de Trapézio, Tecido, Pirâmides, Cama-Elástica e Minitrampolim.
As duas juntas formam um único Galpão com aproximadamente 360 m2 e é, quase em sua totalidade,
coberta por colchões. Ela também acomoda:
. 2 banheiros (no corredor lateral)
. Armários para a armazenagem dos sapatos dos convidados.
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TABLADO

TERRAÇO

Sala com aproximadamente 80m2. Utilizada para treinos
de equilibrios (perna-de-pau, acrobalance, arame,
slackline, bolão), malabares e preparo físico.

Sala com aproximadamente 80m2.
Utilizada para treinos de acrobalance (pirâmides
humanas), palhaço, parada de mãos e malabares.
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VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor pode ser pago em três vezes iguais, sendo o primeiro pagamento no fechamento do contrato.
O acerto do valor restante deverá ser feito no dia do evento, possível de ser dividido em um cheque à vista e o segundo para
até 30 dias (presencialmente trabalhamos apenas com cheque ou dinheiro).
No dia do evento, ao término da atividade, se houver participantes excedentes ao número máximo contratado, somaremos ao
valor restante um custo adicional.
Não trabalhamos com cartões (débito ou crédito)

VALOR: Entre em contato e peça um orçamento
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Rua Girassol, 323 – fundos | Vila Madalena | São Paulo – SP
(11) 3812-1676 | (11) 3815-6147 | (11) 99264-5818
www.galpaodocirco.com.br

email: secretaria@galpaodocirco.com.br

