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Circular: nº 116/2017 – 6º a 9o Ano do Ensino Fundamental
Assunto: Atividades de Teatro
Campinas, 18 de setembro de 2017.
Senhores Pais e Alunos:
Conforme já comunicado anteriormente, como parte das atividades propostas pelo Projeto
Cultural 2017, realizaremos, em parceria com a Companhia de Teatro Sia Santa, atividades teatrais
com os alunos do Ensino Fundamental II.
A fim de que as famílias possam se organizar para que os alunos aproveitem plenamente esta
experiência, enviamos as datas e as atividades programadas:
25/09 - segunda-feira – Palestra: A História do Teatro Universal e do Teatro Brasileiro.
Manhã: das 11h às 12h; Tarde: das 14h às 15h.
Observação: Os alunos deverão trazer material para as aulas que terão fora do horário programado
para a palestra.
26/09 – terça-feira – Projeto Teatro Aberto Sia Santa:
- Oficinas teatrais montadas em ambientes do colégio: Oficina de preparação teatral/máscaras; Oficina
de preparação corporal/trato vocal e Oficina de conhecimentos gerais do espaço físico chamado
Teatro (montagem teatral).
- Apresentação de uma Cena Aberta.
- Apresentação do espetáculo “O Pequeno Príncipe”.
Manhã: das 8h às 12h; Tarde: das 13h15min às 17h15min.
Observação: Os alunos deverão trazer material para a primeira aula.
11/10 – quarta-feira, 16h – Durante a MOSTRA CULTURAL - Espetáculo teatral aberto ao

público: “Ser tão caipira”
Sinopse: A prosa, a viola, os causos, a música, a poesia e o cafezinho do caipira, que com seu jeito de
falar vai revelando que a riqueza de uma língua está na sua diversidade, pois não há certo nem errado
em matéria de sotaque... ‘Ser Tão Caipira’ é a estória do caipira Januário (Edson Lozano) que recebe a
visita do amigo da cidade (Agnaldo Araújo) violeiro cantador e médico de animais.
Um resgate do genuíno dialeto caipira enfatizando a simplicidade cabocla, numa deliciosa coletânea
de causos, ora em prosa, ora em verso, entoando algumas modas do cancioneiro, como: Rancho
Fundo, Chapéu de Palha, Lampião de Gás, etc.
A cada novo causo e nova moda (em dueto ao vivo), o universo caipira vai fluindo com o humor
inocente do caboclo, colocando o público em contato com a pureza e o encantamento da musica com
a sonoridade da “linguística caipira”.
Única apresentação: 11/10, quarta-feira, às 16h, no Anfiteatro. Não perca! Todos estão convidados
para esse espetáculo!

IMPORTANTE: Ainda no dia 11/10, das 8h às 12h e das 13h às 17h, programe-se para
visitar nossa Mostra Cultural e apreciar todas as atividades, apresentações e
exposições que estão sendo detalhadamente preparadas por nossos alunos ao longo
deste ano.
Contando com a compreensão e participação de todos, agradecemos,
Diretoria, Orientação Educacional e Equipe de Linguagens/2017

