
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   Por: Reginaldo Rodrigues 

A equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado e 

Assistência Social) resolveu inovar e passou a utilizar a camisa do 4º 

Festival de Animação e Arte como uniforme.  

Segundo Fabiana Chagas, orientadora social no CREAS e presidente 

do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), a utilização da camisa do festival como uniforme é 

uma das formas encontradas pela equipe para colaboração e 

divulgação do evento. Ela acredita que são gestos como esses que 

ajudam a construir uma sociedade mais participativa. 

     

 

Boletim Informativo do 4º Festival de Animação e Arte – Capelinha 11 de Março de 2014  

   

   Por: Anna Viegas e Barbara Letícia 

O Festival de Animação e Arte, projeto pioneiro promovido pelo Grupo de 

Teatro Anim’Art, faz de crianças, adolescentes e jovens, cidadãos politizados e 

cientes da importância da preservação dos valores culturais.  

A promoção do Festival foi uma das formas encontradas pelo Grupo de 

Teatro Anim’Art para marketing teatral local e crescimento de público. “O 

Festival é ainda uma forma de fortalecer o aprendizado dos membros, pois 

para assumir responsabilidades durante o evento é necessário obter certo 

conhecimento teatral, desta forma cresceu a busca por capacitações em 

eventos teatrais por todo o país. Antes íamos para os eventos para participar, 

hoje vamos para aprender!”. Diz Reginaldo Rodrigues, presidente da 

entidade. 

Aos participantes o evento busca incentivar o protagonismo juvenil, através 

do aprendizado teatral, despertando assim benefícios muitas vezes invisíveis, 

como aumento da autoestima, aprimoramento das habilidades de relacionar-

se, expansão de repertorio cultural, criatividade, dentre outros. 

O Festival de Animação e Arte é um projeto barato e eficiente, e desde a sua 

criação em 2011 vem obtendo um grande crescimento.  

 

FESTIVAL DE ANIMAÇÃO E ARTE – FORTALECENDO O PROTAGONISMO JUVENIL 

ACESSE: GRUPODETEATROANIMART.WORDPRESS.COM 

Edição: 02 

OFERECIMENTO: 

VESTIU A CAMISA! 

Fabiana, Zenilde e Edwiges. 

Foto: 3º Festival de Animação e Arte 



 

 

            

            

            

            

            

         

SELECIONADOS ALUNOS PARA ESPETÁCULOS DO 4º FESTIVAL  

     Por: Reginaldo Rodrigues  e Sabrina Paula 

O Grupo de Teatro Anim’Art finalizou no ultimo domingo (23/02) a etapa de oficinas teatrais seletivas do 4º 
Festival de Animação e Arte. 

Durante a manhã e tarde do domingo, mais de 90 crianças, adolescentes e jovens de 08 escolas de Capelinha 
(Coronel Coelho, Domingos Pimenta de Figueiredo, Juscelino Barbosa, Antônio Lago, Geralda Otoni Barbosa, 
Hermínia Eponina da Silva, Manuel Luiz Pego e Rosarinha Pimentinha) participaram das oficinas seletivas.  

Ao todo foram selecionados 27 alunos, que estarão fazendo parte de um dos 4 espetáculos que serão 
montados para esta edição do Festival.  

“Minha vontade foi de gritar, chorar, fiquei muito feliz”, diz a aluna Gabrielle da escola Juscelino Barbosa, após 
a seletiva.  

As apresentações acontecerão a partir do dia 5 de maio no Espaço Ativa Idade em Capelinha MG. 

 
4º FESTIVAL DE ANIMAÇÃO E ARTE É NOTÍCIA! 

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

 

     Por: Reginaldo Rodrigues  

 A assessoria de comunicação do 4º Festival de Animação e arte vem “alimentando” os principais veículos de 

comunição de Capelinha e Região com notícias de tudo que acontece durante o evento.  

13 veículos de comunicação de 07 cidades (Capelinha, Araçuaí, Minas Novas, Teófilo Otoni, Novo Cruzeiro, 

Jequitinhonha e Belo Horizonte), fazem parte da rede. 

Você também pode contribuir com a divulgação do festival, CURTA e COMPARTILHE as nossas noticias na FanPage do 

Grupo de Teatro Anim’Art no Facebook.  

     

 

 

Expediente: 


