PROJETO TEATRO NA ESCOLA
ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ao 5º Ano
Ficha de Inscrição
Projeto Teatro na Escola – Grupo Infantil (2º ao 5º ano EF I)
Nome: __________________________________________________________ Ano: _____________
Inscrição para o: Grupo A (

), 4ªs feiras, das 12h às 12h50 ou Grupo B (

), 5ªs feiras, 12h às 12h50

Ass. do Responsável: _________________________________________________________________

PROJETO TEATRO NA ESCOLA
ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ao 5º Ano
“A arte dramática é a arte educativa por excelência”
João Caetano

Em 2020 continuaremos com o projeto “Teatro na escola”, pois sabemos que o teatro pode ser
usado como uma excelente ferramenta pedagógica. Mesmo sem nos darmos conta, todos os dias, ao
entrar na sala de aula, professores e alunos tomam emprestados alguns recursos da linguagem teatral e
são muitas as habilidades desenvolvidas com essa prática.
O contato com a linguagem teatral ajuda crianças e adolescentes a perderem a timidez, a
desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, a se saírem bem em situações onde é exigido o
improviso e a se interessar mais por textos e autores variados. O teatro é um exercício de cidadania e um
meio de ampliar o repertório cultural de qualquer pessoa.
O teatro na escola é de grande valia para que possamos preparar nossas crianças e jovens a
caminho do futuro que, cada vez mais, exige flexibilidade, dinamismo, agilidade no pensar e no agir, no
entender e na arte de refletir e analisar.
Seguem as informações:
FORMAÇÃO DOS GRUPOS INFANTIS:
 Grupo Infantil A (2º ao 5º ano)
Dias: 4ªs feiras, das 12h às 12h50
Início: 12 de fevereiro
Local: Salão
 Grupo Infantil B (2º ao 5º ano)
Dias: 5ªs feiras, das 12h às 12h50
Início: 13 de fevereiro
Local: Salão
 Período de realização: fevereiro a dezembro, com início na segunda semana de fevereiro.
OBSERVAÇÕES:
01) Cada grupo será composto por até 15 integrantes.
02) As inscrições deverão ser retiradas com as professoras e entregues às mesmas até o dia 14 de
fevereiro.
03) Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, veremos a possibilidade de
abrir nova turma.
04) Valores:
GRUPO INFANTIL: valor anual do curso = R$ 660,00 (11 parcelas de R$ 60,00 (sessenta reais).
05) Data da apresentação final 01 de dezembro de 2020 (3ª feira)
06) As aulas serão ministradas pelo professor Tarcisio de Oliveira Santos, Bacharel em
Comunicação Social pela: Faculdades Integradas Alcântara Machado deste 1990.
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