ADENDO AO CADERNO DE ESPORTES
OFICINA DE TEATRO
-Ensino Fundamental II (8º ano)
Alunos
8º ano - Turma única
* 20 vagas – T156

Dia da
semana

Horário

Local

6ª feira

15h30 – 17h00

Fundamental II

Esta oficina está voltada à sensibilização quanto à linguagem teatral e abordará alguns
conceitos, tais como: o espaço cênico, a criação de personagens, a compreensão do
conflito para o desenvolvimento da trama, a expressão corporal e vocal, entre outros.
Tem como objetivos permitir a vivência de um processo de criação, que resulte em
experimentações em torno do fazer artístico. Tais práticas contribuem para a formação de
indivíduos mais sensíveis, confiantes e com a autoestima mais elevada.
Como metodologia, será utilizada a proposta de Viola Spolin (pedagoga do teatro e
pioneira no ensino de teatro), que consiste no jogo, em especial o teatral. Dessa forma, a
criança entrará em conflito com a linguagem de maneira gradativa e espontânea.
Salientamos que poderão ser propostas apresentações internas e/ou externas ao longo do
ano letivo.


Uniforme (uso obrigatório, caso contrário o aluno pode ser impedido de
participar da aula)



Valor

R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) – cobrança via boleto (março a junho) e
(agosto a novembro) (encerramento em 27/11/15).


Frequência

O aluno perde a vaga após 3 faltas consecutivas não justificadas ou 6 faltas intercaladas
não justificadas (por semestre). A justificativa (atestado) deve ser encaminhada à
Coordenação de Esportes no prazo de 1 semana após a ausência.
Importante: As aulas acontecerão na própria escola (Unidade do Ensino
Fundamental II).


Critérios para formação de turma

Número mínimo de inscritos = 10 (dez)
Não serão formadas turmas que não atinjam o número mínimo de inscrições. A escola, a
seu exclusivo critério, poderá (ou não) criar horários alternativos, de acordo com a
demanda.
É comum ocorrer coincidência de horário entre as modalidades esportivas e culturais
oferecidas pela escola. Cabe ao aluno, orientado pelos pais, fazer sua escolha de acordo
com seu desejo, conveniência e disponibilidade. A escola não garante a manutenção
dos horários de um ano letivo para outro.
Importante: Os horários de almoço, jantar (este somente para Fundamental I) e lição
de casa dos alunos de período integral não podem sofrer alterações. Assim sendo,
havendo coincidência de horário de qualquer atividade cultural ou esportiva com o
almoço e/ou jantar ou lição de casa, deve ser feita a opção por um ou outro.



Critérios para Inscrição

As inscrições serão realizadas nas datas e horários abaixo:
Dia
Turmas
Horário
Local
24 e 25 de
8º, 9º ano e E. Médio
Das 07h às 19h
Espaço Poliesportivo e
fevereiro
Cultural Villare. Rua
Floriano Peixoto, 313.
O critério será por ordem de chegada e há limite de vagas por turma.
Observação: Mesmo em caso de irmãos cursando anos diferentes, os dias
estabelecidos para inscrição de cada turma devem ser respeitados, não sendo
abertas exceções, visto o critério ser por ordem de chegada.

