Prezados pais e alunos,
O Colégio Morumbi Sul iniciou no 2º semestre de 2014 um projeto experimental de Teatro com a Cia
República Ativa de Teatro, para os alunos a partir do 3º ano do Ensino Fundamental. O projeto teve um grande
sucesso que culminou em uma Mostra aberta para familiares e amigos em dezembro de 2014. Nesta mostra
nossos alunos brilharam interpretando textos riquíssimos voltados para valorização da Cultura Popular Brasileira.
Em 2015, visto o sucesso do trabalho desenvolvido, estendemos as aulas de Teatro do 1º ano do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio.
No nosso site você encontrará mais detalhes sobre a Cia República Ativa de Teatro. Vale a pena conferir!

Saiba mais sobre a Cia
Visite o site e curta página no facebook:
http://www.republicaativa.com.br/
https://www.facebook.com/RepublicaAtiva
Proposta de aulas para os alunos do Colégio Morumbi Sul
Ensinar técnicas teatrais que propiciem aos alunos o desenvolvimento e estímulo da criatividade, buscando também
um melhor posicionamento de palco, corpo e voz adequados ao fazer teatral e um estudo do texto destinado à cena
com foco na busca de uma boa interpretação do mesmo. Desinibição e desenvolvimento de trabalho em equipe,
respeitando as dificuldades individuais de cada aluno. Uma vivência real do fazer teatral, envolvendo bastidores e
palco. Experiências que vão desde a construção de adereços de cena, escolha de sonoplastia e figurinos até a
atuação no palco. Ensaios de espetáculos com apresentações abertas ao público.
Metodologia
As oficinas se darão através de Jogos Teatrais, inspirados no método de Viola Spolin (diretora teatral NorteAmericana). São jogos lúdicos que permitem a dramatização, criação de cenas, esboços ou improvisações. São
utilizados para a preparação de atores e também em atividades escolares para grupos e salas de aula.
Justificativa
Cultura é um direito do cidadão previsto na constituição, devido à importância que ela exerce na formação e
desenvolvimento do ser. Falando especificamente do teatro, temos neste uma arte que alimenta o lado sensível e
criativo do indivíduo, auxiliando na construção de valores humanos. Intensifica o senso de coletividade. Ensina, em
sua prática, o respeito à diversidade. Desenvolve habilidades corporais, vocais e mentais. Funciona também como
instrumento para auxiliar no ensino de conteúdos curriculares. Além de ser uma atividade extremamente agradável
de realizar.
Dias e horários das aulas

TEATRO*
PARA: alunos do 1º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.
LOCAL: Sala de Teatro (3º andar)
A contratação desta atividade, deve ser feita na secretaria, mediante preenchimento e assinatura da ficha
específica. Esse comunicado e a ficha estão disponíveis no site.
CUSTO: 10 parcelas de R$ 140,00
HORÁRIO

DIA DA SEMANA SÉRIES

TURMA CATEGORIA

11h-12h

Terça

1º ao 4º ano D

6 a 09 anos

12h30-13h30

Terça

1º ao 5º ano A e B

6 a 10 anos

13h30-15h30

Terça

9º a 3ªs EM

16h -18h

Terça

6º ao 8º ano A e B

AeB

A partir: 13
anos
A partir: 11
anos

Masc. e
fem.
Masc. e
fem.
Masc. e
fem.
Masc. e
fem.

PROFESSORA

CÓDIGO

Vivi Gonçalves

912 0 AM

Vivi Gonçalves

912 1 AT

Vivi Gonçalves

912 3 AT

Vivi Gonçalves

912 2 AT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para que os alunos possam frequentar as aulas de Teatro é necessário:
1. Fazer a matrícula formal no Curso de Teatro, na secretária, mediante pagamento da 1ª parcela.
Período para efetuar a matricula: 07 a 26/02.
*O curso ministrado por Vivi Gonçalves terá início em 20/02/2018.
2. O valor total do Curso de Teatro pode ser pago em até 10 parcelas.
3. Para frequentar as aulas de teatro, assim como todas as atividades opcionais oferecidas pelo colégio, é
necessário o uso do uniforme escolar completo.
4. Lembramos que os alunos até o 5º ano não podem ficar no colégio fora do horário regular de aulas sem
um adulto responsável, a não ser que estejam sob os cuidados da equipe do Período Complementar.
5. No final do ano teremos a nossa Mostra de Teatro.
6. Para as aulas que acontecerão no horário intermediário, entre o período da manhã e da tarde, é possível
organizar a partir das sugestões abaixo.
1º ao 4º ano D – 11h às 12h – os alunos devem chegar ao colégio antes do início da atividade onde serão
encaminhados pelas inspetoras para sala de Teatro. Ao término da aula (12h) a professora Vivi os
encaminhará para a equipe do Período Complementar, onde os alunos almoçarão no refeitório, sob a
supervisão da equipe de cuidadoras. Essas encaminharão os alunos às 13h para as filas, onde aguardarão o
início das aulas do Curso Regular.
(*)O almoço deve ser contratado na secretaria, juntamente com a inscrição/matricula no curso de Teatro.
A família que desejar poderá deixar o filho no portão do pátio central, antes do início da atividade, e aguardar
o término da aula na recepção.
1º ao 5º ano A e B – 12h30 às 13h30 - os alunos saem da aula às 12h, são acolhidos pela equipe do Período
Complementar (Integral), almoçam com o devido acompanhamento nos refeitórios (*O almoço deve ser
contratado na secretaria, juntamente com a inscrição/matricula no curso de Teatro). Em seguida
serão
encaminhados para aula de Teatro. Ao término da aula a família deve buscar o aluno - saída do 1º ano pelo
pátio da Ed. Infantil e saída do 2º ao 5º ano pelo pátio central.
A família que desejar poderá vir às 12h almoçar com o filho no restaurante Morumbi Sul e às 12h30 o aluno
será encaminhado para a aula de Teatro. Nesse caso, se a família desejar, deverá aguardar o término da
mesma na recepção do colégio.
Para os alunos matriculados no Período Complementar (Integral) o fluxo entre as aulas e o almoço acontecerá
dentro da rotina estabelecida, basta que estejam devidamente matriculados no Curso de Teatro.
Quaisquer dúvidas estaremos a disposição.
Equipe Pedagógica
SP fevereiro de 2018

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Preencher, assinar e entregar na secretaria mediante contratação da atividade)

Eu

______________________________________________________________________responsável

pelo(a) aluno(a) ____________________________________________________________________,
regularmente matriculado (a) no ___________ (ano) do:
(

) Ensino Fundamental (

) Ensino Médio, autorizo que o mesmo seja matriculado no Curso de

Teatro.
Informações complementares:
(

) o(a) aluno(a) está matriculado no Período Complementar (Integral) no dia em que

acontece a aula de Teatro
(

) o(a) aluno(a) não está matriculado no Período Complementar (Integral) e desejo

contratar o pacote de almoço com o acompanhamento da equipe do Período Complementar
(Integral).
(

) opto pelo pagamento do curso no valor a vista.

(

) opto pelo pagamento do curso em 10 parcelas.

(

) opto pelo pagamento do curso em ____ parcelas.

______________________________________
Assinatura do responsável

SP ____/___/____

