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Caros alunos, alunas,  pais, mães e/ou responsáveis  
O primeiro semestre de 2016 já se aproxima do fim. Aproveitamos, este pequeno 

informativo, para enviar todas as informações necessárias para garantir que tudo fique bem 

explicadinho. 

Celso Correia Lopes, coordenador de teatro 

 

Rematrícula 2º semestre/2016   
O período de rematrícula da Escola de Teatro ocorrerá em junho.  

Datas e horários de cada curso: 

Cursos livres (infantil, juvenil, adolescente e iniciação):  

23, 24 e 25 de junho (quinta, sexta e sábado), das 9h às 20h; 
 

Curso técnico (adulto): 7 e 8 de julho (quinta e sexta), das 9h às 20h. 

 

Veja abaixo a lista de itens que devem ser apresentados no ato da rematrícula: 

 Carnê de pagamento (apresentar original); 

 Contrato financeiro assinado (será disponibilizado no ato); 
 

Importante: 

 DESCONTO NAS MENSALIDADES PARA 2016: Exclusivamente para quem 

efetivar a matrícula nas datas previstas no calendário escolar (informadas acima) e 

pagar as mensalidades em dia durante o período letivo, será fornecido desconto para 

todas as mensalidades em 2016; 
 

 PLANTÃO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: Serão 

disponibilizados horários de atendimento aos pais para esclarecimento de dúvidas. 

Basta procurar a professora Vanessa Senatori no seguinte horário: 

 Sextas-feiras, das 14h30 às 18h30; 

 Para quem não puder comparecer, as dúvidas poderão ser esclarecidas por 

meio do e-mail teatro@fascs.com.br; 
 

 RENEGOCIAÇÃO: alunos em atraso com as mensalidades devem procurar a 

Tesouraria antes do período de rematrícula. É possível parcelar a dívida, quando for 

o caso, a partir do mês de junho de 2016; 
 

 IMPORTANTE: não deixe para efetuar a matrícula em agosto ou fora do prazo. Se 

as turmas não tiverem o número mínimo de matriculados, os alunos poderão ser 

remanejados para outros horários e abertas novas turmas, dependendo dos inscritos 

nos testes de seleção.  

 

 

Período letivo 
As aulas do primeiro semestre de 2016 ocorrem normalmente até o dia 2 de julho, 

sábado. De 4 a 10 de julho a Escola oferecerá atividades gratuitas na programação do 

projeto “Julho Cultural”. Consulte a programação, informe-se sobre os horários e incentive 

a participação do aluno. Muitas atividades ocorrem quase nos mesmos horários das aulas. 

As atividades do primeiro semestre de 2016 serão iniciadas no dia 1º de agosto, 

segunda. 
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Semana do Amigo 
Na semana de 13 a 18 de junho, os alunos dos cursos livres (infantil, juvenil e adolescente) 

poderão trazer um amigo de sua mesma faixa etária para fazer uma aula de teatro. Convide 

seu melhor amigo ou amiga e compartilhe essa experiência. 

Traga seu amigo! 

 

Inscrições abertas para as turmas do 2º semestre 
A Escola de Teatro está com inscrições abertas, até o dia 30 de junho, para as turmas 

novas, que iniciarão as aulas no 2º semestre. Contamos com sua ajuda para divulgar a 

informação.  

 
Julho cultural 

Programação de férias que oferece 27 atividades de expansão cultural ministradas por 

alunos, ex-alunos e professores do Curso Técnico da Escola de Teatro da Fundação das 

Artes de São Caetano do Sul para todos os interessados, em um total de 1.307 vagas.  

Será enviado um folheto com a programação específica, com detalhes. Adiantamos que as 

atividades ocorrerão de 4 a 10 de julho, na semana seguinte ao encerramento das aulas 

regulares. Os alunos poderão trazer amigos e há atividades voltadas para os pais 

 

Inscrições  
Qualquer interessado pode se inscrever nas atividades do “Julho Cultural”. Para se 

inscrever, basta comparecer, pessoalmente, à Fundação das Artes nos seguintes dias e 

horários:  

1 de julho (sexta), das 14h às 20h 

2 de julho (sábado), das 10h às 14h 

 

Algumas das oficinas: 
 Cantigas de roda (oficina)  

 As relíquias da morte (caça ao tesouro) 

 Roda da história: contando um conto 

 Maratona de jogos e brincadeiras + kinect (oficinas) 

 Conhecendo uma aula de teatro (oficina) 

 Pirilampo: luz e cena (oficina) 

 Bora fotografar! (oficina) 

 Como se comunicar e quebrar barreiras (bate-papo) 

 Teatro, o que é e de onde vem? (palestra) 

 Maquiagem para o dia-a-dia (oficina) 

 Arte no tapume (oficina + intervenção) 

 As formas de utilização da narrativa na cena teatral (bate-papo) 

 Dança contemporânea (oficina) 

 Dublagem (encontro) 

 Fórum da escola: projeto político pedagógico (PPP)  

 Sobre, sob e sobe o céu (leitura dramática e debate) 

 Toc toc... Anjo? (espetáculo e debate) 



Mostra 
A Mostra do primeiro semestre ocorrerá de 12 de junho a 10 de julho, com apresentações 

dos cursos livres e do curso técnico. São 11 atividades e mais de 30 apresentações 

gratuitas, para diferentes idades. Reforçamos a importância do aluno que faz teatro assistir 

a trabalhos teatrais. 

Alguns trabalhos: 

 REMOTO, Grupo de Teatro Adolescente  

Apresentação única em 12/6 (dom), 20h (12 anos) 

 COLORÊ, Núcleo de Montagem Adolescente  

Apresentações em 9/7 (sab), 19h30 e em 10/7 (dom), 16h (12 anos) 

 VEJO UM VULTO NA JANELA, Curso Técnico (turma 59) 

Estreia em 18/6 (sab), 18h – Sala 25(12 anos) 

 DE PERNAS PRO AR, Curso Técnico (turma 58) 

Estreia em 18/6 (sab), 20h – Teatro (14 anos) 

 ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE, Curso Técnico (turma 57) 

Estreia em 25/6 (sab), 20h – Sala 25 (16 anos) 

 ÚLTIMO DESEJO, Curso Técnico (turma 56) 

Estreia em 25/6 (sab), 19h30 – Teatro (10 anos) 

 

Cadastro de contato 
Os professores e monitores das turmas dos cursos livres estão atualizando os contatos de 

seus alunos para manter efetivo o contato da escola tanto com o corpo docente quanto com 

pais, mães e/ou responsáveis. No caso das crianças, enviaremos um pequeno formulário 

para ser preenchido e devolvido na próxima aula.  
 

Programação completa 
Acesse o site da Fundação das Artes ou nossa página no Facebook para conferir a 

programação completa do Julho Cultural e da Mostra de Teatro. 

Site: www.fascs.com.br | Facebook: www.facebook.com/fascs/ 

E-mail: teatro@fascs.com.br | Fone: (11) 4239-2020 

 

 


