
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Boletim Informativo do 4º Festival de Animação e Arte – Capelinha 12 de Fevereiro de 2014  

   Começa na manhã deste sábado (15/02/2014) o maior festival de teatro 

estudantil da região.  Até o dia 10 de Maio, Capelinha será palco do 4º Festival de 

Animação e Arte.  Evento que terá em sua programação oficinas teatrais nos dias 

15/02, 23/02 e 01/03, montagem e ensaios de espetáculos de 03 de março a 30 

de abril e apresentações teatrais do dia 05 à 10 de Maio de 2014.  

   O Festival de Animação e Arte é um evento que visa difundir a cultura teatral 
entre crianças, adolescentes e jovens, além de  garantir a politização e 
aprendizado cultural aos participantes.  

   Desde seu início, em 2011, mais de 5.000 pessoas assistiram aos espetáculos 
apresentados e cerca de 650 crianças, adolescentes e jovens se inscreveram para 
participar das oficinas de teatro.  

   O Festival de Animação e Arte é realizado pelo Grupo de Teatro Anim’Art.   

    O Grupo de Teatro Anim’Art fez durante a cerimônia de lançamento do 4º Festival de Animação e Arte, em 

Novembro de 2013,  a  leitura do novo regulamento do “Concurso Escolar de Teatro”.  

    Para o ano de 2014 a disputa deixa de ser setorizada em escolas e passa a ser por espetáculos, ou seja, os 

alunos das 8 escolas que participam do evento continuarão recebendo oficinas teatrais, e durante essas 

oficinas eles serão avaliados pelos diretores dos espetáculos e os alunos que forem selecionados farão parte 

dos espetáculos a serem apresentados.  

     Portanto, não haverá a necessidade do diretor escolher alunos de uma só escola, para o próximo ano ele 

poderá escolher alunos das 8 escolas que participam do evento, o que fará com que os espetáculos tenham 

ainda mais  qualidade além de proporcionar para os alunos um maior convívio social. 

BEM VINDOS AO 4º FESTIVAL DE ANIMAÇÃO E ARTE 

ACESSE: GRUPODETEATROANIMART.WORDPRESS.COM 

COMPETIÇÃO ESTUDANTIL DO TEATRO TERÁ NOVO REGULAMENTO 

Foto – Apresentação I. E. Manuel Luiz Pego 
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Oficinas Teatrais dias: 15/02, 23/02 e 01/03 de 2014.  

Escola  Horário Local 
E. E. Coronel Coelho 8:30 Espaço Ativa Idade 

E. E. Profª Hermínia Eponina / E. E. Domingos Pimenta  9:30 Espaço Ativa Idade 

E. E. Profª Rosarinha Pimentinha 10:30 Espaço Ativa Idade 

E. E. Dr. Juscelino Barbosa / I. E. Manuel Luiz Pego 13:00 Espaço Ativa Idade 

E. E. Profº Antônio Lago 14:00 Espaço Ativa Idade 

E. E. Profª Geralda Otoni Barbosa 15:00 Espaço Ativa Idade 

Obs.: As oficinas teatrais são restritas aos alunos(as)  de escolas estaduais e/ou particulares devidamente inscritas no evento. 

 

Espaço Ativa Idade, onde a Cultura acontece! 

    O Espaço Ativa Idade (SPAI), situado a rua das Flores nº 803, é o espaço mais utilizado por entidades 

artísticas/culturais de Capelinha. A referência cultural do SPAI é um marco que transcende desde a sua fundação. 

Atualmente o ambiente oferece oficinas e espetáculos teatrais, capoeira, dança, pintura, conferências e 

capacitações.  

     Desde 2010 o espaço “Casa da Cultura” passou a ser denominado de “Espaço Ativa Idade”, nome que faz jus ao 

local que vem durante os últimos anos acompanhado a evolução dos jovens e adolescentes. 

    Com seu objetivo principal, que é a inserção de atividades culturais em Capelinha, o Grupo de Teatro Anim’ Art, 

Grupo Cultural Adahun  e ProJovem Adolescente (compostos por adolescentes e jovens), fazem do local um ponto 

de belíssimas apresentações teatrais e culturais.  

   Além da clara expansão do teatro no Município através da realização do “Festival de Animação e Arte”  e do 

“Teatro Todo Dia” que tem como realizador o Anim Art, podemos afirmar que o Espaço Ativa Idade é o local de 

maior circulação cultural e teatral de Capelinha e região.  

 

 

 

 

já foi cinema, casa de shows, sede da SECMATUR e da  Casa da Cultura e é patrimônio histórico local,  tornou-se 

 um espaço que visa agregar todas as ações antes realizadas. Inclusive  o Cinema foi resgatado pelo SPAI , além de 

receber no mínimo 4 peças de teatro por ano de grupos de outras cidade e estados , através do Projeto teatro 

todo dia com a coordenação do Grupo ANIMAR´T e Cria Som. 

 

AGENDA 

Expediente: 

Edição e Direção do Informativo: Reginaldo Rodrigues   ///   Coordenação do Evento: Reginaldo Rodrigues. 
Equipe: Anna Viegas, Bárbara Letícia, Bruno Biet, Deocleciano Junior e Luan Henrique  ///  Realização: Grupo de Teatro Anim’Art. 

 

Foto – Espaço Ativa Idade 


