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Julho Cultural | 4 a 10 de julho de 2016  

Programação de férias organizada pelo Núcleo de Pedagogia da Escola de Teatro 

 

São 27 atividades de expansão cultural oferecidas por alunos, ex-alunos e professores da 

Escola de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul para todos os interessados, 

em um total de 1.307 vagas.  

 

Julho Cultural surgiu como um conjunto de atividades programadas para apresentar 

conteúdos não contemplados nas atividades regulares, integrar alunos com seus familiares 

e realizar debates e oferecer um grande leque de atividades artístico-culturais.  

 

Todas as atividades desta programação são gratuitas e consistem em oficinas curtas, 

palestras e intervenções, voltadas especialmente para pessoas que não querem ser 

profissionais, mas que veem o teatro como algo prazeroso.  

 

Para algumas atividades (consulte a descrição de cada uma), basta comparecer ao local no 

horário marcado.  
Importante:  

 Todas as atividades são gratuitas;  

 As vagas para as oficinas serão preenchidas por ordem de inscrição. Para as 

apresentações, os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão;  

 Para as oficinas, cada interessado pode fazer a sua própria inscrição e para apenas mais 

uma pessoa. Para os espetáculos, será distribuído um ingresso por pessoa;  

 Verifique a indicação etária de cada atividade.  

 

Confirmação  
Todas as atividades têm um número mínimo necessário de inscritos para que sejam 

confirmadas. Caso esse número não seja alcançado, os inscritos serão avisados, por e-mail, 

do cancelamento da atividade.  

 

Informações complementares: 
e-mail: teatro@fascs.com.br  

Consulte a programação completa em www.fascs.com.br  

 

Local das atividades: 

Fundação das Artes | Rua Visconde de Inhaúma, 730, Nova Gerty 

EMEF Arquiteto Oscar Niemeyer | Avenida Paraíso, 600, Nova Gerty 

 

(Apenas uma atividade – identificada – ocorrerá na EMEF. Todas as outras ocorrerão na 

Fundação das Artes)  

http://www.fascs.com.br/


4/7 - SEGUNDA 
 
CANTIGAS DE RODA (oficina)  
Como eram as brincadeiras de antigamente? Venham conhecer e se divertir com cantigas de roda, 

trava-língua, parlendas e muito mais. 

Orientação: Gabriel "Kea" Alves, Kauani Assis, Pedro Padovan e Thamyres Moreira. 

Dia e horário: 4/7 (segunda), 14h às 16h 

Vagas: 20 – para interessados de 6 a 12 anos 

Observação: vir com roupas confortáveis para atividades físicas. 

 
CINE-TÉRIO (cineclube) 
Cine clube voltado ao gênero do cinema de horror e terror, no qual mesclaremos filmes clássicos 

e mais novos, sempre seguidos por um debate sobre as histórias. 

Orientação: Gabrielle Maffei e Pedro Padovan 

Dia e horário: 4/7 (segunda), das 14h às 19h 

Vagas: 40 

Observação: Se quiser traga sua pipoca de micro-ondas. 

Classificação etária: 14 anos 

 
AS RELÍQUIAS DA MORTE (caça ao tesouro) 
Caça ao tesouro e outras atividades macabras com clima sinistrão pela EMEF Oscar Niemeyer. 

Vai encarar?  

Orientação: Gabrielle Maffei, Arthur Maia, Thamyres Lopes, Melissa Aguiar 

Dia e horário: 4/7 (segunda), das 20h às 22h 

Vagas: 30 – para interessados a partir dos 12 anos 

Observação: vir com roupas confortáveis para atividades físicas e trazer lanterna (opcional) 

Única atividade na EMEF Arquiteto Oscar Niemeyer 

 
 
5/7 - TERÇA 
 
RODA DA HISTÓRIA: CONTANDO UM CONTO (oficina) 
Venha ouvir histórias clássicas e novas com nossos contadores de história. 

Orientação: Gabriel "Kea"Alves, Kauani Assis, Luciano Ribeiro e Thamyres Moreira 

Dia e horário: 5/7 (terça), das 16h às 18h 

Vagas: 20 – para interessados de qualquer idade 

 
LEMBRANÇAS DE UM NOEL (apresentação) 
Exercício cênico da Turma Cinco Meia desenvolvido nas aulas de expressão corporal. 

Direção e coreografias: Alessandra Fiovaranti 

Dia e horário: 5/7 (terça), das 18h30 às 19h15 (45 minutos) 

Vagas: 40 

Elenco:Arthur Antonio, Brenda Rusty, Diego Minari, Henrique Bastos, Henrique Sanchez, Lee 

Fausttino, Nadia Beyeler, Pedro Padovan, Thais Haruka. 



5/7 – TERÇA (continuação) 
 
A TEMPESTADE, DE SHAKESPEARE  
Leitura dramática e prévia mostrando cenas da peça de William Shakespeare que estreará em 

agosto na Fundação das Artes; seguida de um bate-papo sobre o autor contando com a presença 

de ex-alunos. 

Participação: Turma 55 da Escola de Teatro, com direção de Pedro Alcântara 

Mediação: Luciano Ribeiro, Pedro Camargo, Nathaly Léo. 

Dia e horário: 5/7 (terça), das 19h30 às 22h 

Vagas: 80 – para interessados a partir dos 12 anos 

 

 

6/7 - QUARTA 
 
MARATONA DE JOGOS E BRINCADEIRAS + KINECT (oficinas) 
Jogos teatrais, jogos de aquecimentos, integração e memorização com o objetivo de desenvolver a 

prontidão, além de perder a timidez de forma divertida. Ruas e Vielas, Medusa, Ninguém é de 

ninguém, queimada e jogos em grupo como mata moscas, jogo da cadeira e jogos do Kinect serão 

realizadas ao longo do encontro.  

Orientação: Arthur Maia, Felipe Fernandes, Gabriel Alves, Nathaly Léo e  Thamyres Moreira 

Dias e horários: 

Tarde: 6/7 (quarta), 15h às 18h - 30 vagas – 8 a 17 anos 

Noite: 6/7 (quarta), 19h às 22h - 30 vagas – a partir de 18 anos 

Vagas: 40 – para cada período 

Observação: vir com roupas confortáveis para atividades físicas. 

 
7/7 - QUINTA 
 
PIRILAMPO: LUZ E CENA (oficina) 
Oficina livre em que descobriremos juntos a importância da iluminação improvisando cenas de 

formas divertidas e utilizando refletores e outros elementos usados em espetáculos. 

Orientação: Antonio Lucas, Arthur Maia, Luciano Ribeiro e Pedro Padovan. 

Dia e horário: 7/7 (quinta), das 14h às 16h  

Vagas: 20 – para interessados a partir dos 12 anos 

Observação: vir com roupas confortáveis para atividades físicas. 

 
BORA FOTOGRAFAR! (oficina) 
Oficina de fotografia usando o celular como instrumento, com o intuito de mostrar referência, e 

noções básicas de fotografia além de prática. 

Orientação: Antonio Lucas, Arthur Maia e Pedro Padovan 

Dia e horário: 7/7 (quinta), das 16h15 às 18h30 

Vagas: 20 

Observação: Vir com celular. 

 



COMO SE COMUNICAR E QUEBRAR BARREIRAS (bate-papo) 
Um bate papo muito descontraído que dará dicas de como "perder a timidez" nos palcos e na 

vida. 

Orientação: Warde Marx 

Dia e horário: 7/7 (quinta), das 19h às 20h20 

Vagas: 100 – para interessados a partir dos 14 anos 

 

MAQUIAGEM PARA O DIA-A-DIA (oficina) 
Noções básicas de maquiagem para a vida.  

Orientação: George Vilches  

Mediação: Pedro Camargo 

Dia e horário: 7/7 (quinta), das 19h30 às 22h 

Vagas: 10 – para interessados a partir dos 14 anos 

Observação: vir com roupas confortáveis para atividades físicas e trazer itens de maquiagem 

pessoal.  

 
 
8/7 - SEXTA 
 
POEMEU (oficina) 
Onde está o seu eu na poesia e na escrita? Já sabe? Vem compartilhar com a gente! Não sabe, 

vem cá que a gente descobre junto!  

Orientação: Antônio Lucas, Gabrielle Maffei e Pedro Padovan  

Dia e horário: 8/7 (sexta), 14h às 16h30 

Vagas: 10 – para interessados a partir dos 14 anos 

Observação: Trazer papel e lápis/caneta, poemas ou contos de autoria própria previamente 

escritos e um coração aberto cheio de ideias. 

 
ARTE NO TAPUME (oficina + intervenção) 
Que tal deixar os tapumes da reforma da Fundação das Artes mais bonitos e com cara de uma 

escola de arte? Traga seu modo de expressão: poemas, grafite, pintura, desenho, fotografia, 

máscara e venha nos ajudar a deixar esses tapumes transbordados de vida e cor!  

Orientação: Gabrielle Maffei 

Dia e horário: 8/7 (sexta), das 17h às 19h 

Vagas: Ilimitadas (É só chegar e colar!) - para qualquer idade 

Observação: Trazer seu próprio material. 

Detalhes: Intervenção artística nos tapumes da obra realizada dentro da Fundação, os 

participantes são convidados a se expressarem do modo que quiserem no mesmo, resultando ao 

final em um grande e diversificado mural improvisado. 

 
 
 
  



9/7 - SÁBADO 
 

DANÇA CONTEMPORÂNEA (oficina) 
Impressão, improvisação e composição - ferramentas da dança contemporânea 

Orientação: Alessandra Fioravanti 

Dia e horário: 9/7 (sábado), das 10h às 13h. 

Vagas: 12 – para interessados a partir de 12 anos.  

 

DUBLAGEM (encontro) 
Bate papo com profissionais sobre o campo profissional da dublagem. 

Participação: André Rinaldi, Maíra Paris e Priscila Franco 

Dia e horário: 9/7 (sábado), das 10h30 às 12h30 

Vagas: 40 – para interessados a partir dos 16 anos 
 

FÓRUM DA ESCOLA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)  
A Escola de Teatro da Fundação das Artes passa pelo processo de elaboração e atualização das 

políticas norteadores de formação e difusão. Participe deste encontro, contribuindo para ampliar e 

democratizar o processo.  

Orientação: Sérgio de Azevedo e Simone Mello Zaidan 

Dia e horário: 9/7 (sábado), das 14h às 17h 

Vagas: 50 – para interessados a partir de 12 anos.  

 

SOBRE, SOB E SOBE O CÉU (leitura dramática e debate) 
Leitura dramática e debate da peça Fala Comigo Doce Como a Chuva, de Tenneesse Williams, 

dirigida por George Vilches. A peça faz uma síntese de grande parte do desespero existencial 

vivido por seus personagens. Um casal em crise que, mesmo convivendo num espaço comum, a 

distância entre os cônjuges é cada vez maior. 

Orientação: Antônio Lucas, Gabrielle Maffei, George Vilches 

Dia e horário: 9/7 (sábado), das 17h30 às 19h20 

Vagas: 45 – para interessados a partir de 12 anos.  

 

COLORÊ (ensaio aberto) 
Criação coletiva do Núcleo de Montagem Adolescente  

"Bem-vindos ao circo. Que frase a se ouvir! Grande a expectativa de quem vem se divertir. 

Alegria! A mim e a você! Aplausos meus amigos, para o Circo Colorê! 

Mas um assassinato está a acontecer." 

Integrantes: Alice Rosa, Beatriz Assis, Camila Barros, Duda Rett, Georgio Lucca, Isabella 

Wasser,  Ludmilla Múller, Luiz Gustavo Oliveira, Marina Gallet e Victoria Bernardo.  

Orientação: Vanessa Senatori - Monitoria: Arthur Antônio e Caroline Varani 

09 de julho, sábado, às 19h30.  

Reapresentação: 10 de julho, domingo, às 16h. 

Teatro Timochenco Wehbi  

Vagas: 140 - para interessados a partir dos 12 anos. Os ingressos serão distribuídos uma hora 

antes da sessão.  

 
  



TOC TOC... ANJO? (espetáculo e debate) 
Apresentação de espetáculo do Grupo de Dança Contemporânea, seguido de debate 

Direção geral e coreografias: Alessandra Fioravanti 

Textos: Melissa Aguiar 

Intérpretes Criadores: Augusto Ferré, Fábio Muniz, Melissa Aguiar e Tânia Liberato 

Dia e horário: 9/7 (sábado), 20h 

Vagas: 40 – para interessados a partir dos 14 anos. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


