
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

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

E. E. Profª Hermínia Eponina / E. E. Domingos 
Pimenta  

9:40 Espaço Ativa Idade 

E. E. Profª Rosarinha Pimentinha e E. E. Profª 
Geralda Otoni Barbosa 

10:50 Espaço Ativa Idade 

E. E. Dr. Juscelino Barbosa / I. E. Manuel Luiz 
Pego 

13:00 Espaço Ativa Idade 

E. E. Profº Antônio Lago 14:10 Espaço Ativa Idade 

Boletim Informativo do 5º Festival de Animação e Arte – Capelinha 20 de Fevereiro de 2015 – Edição 01 

   Começa na manhã deste sábado (21/02), no 

espaço Ativa Idade, em Capelinha, o  5º Festival de 

Animação e Arte.  

   O evento que será realizado até o dia 09 de Maio. 

Tem a sua programação dividida em: Oficinas teatrais 

nos dias 21/02, 28/02 e 07/03, montagem e ensaios de 

espetáculos de 09 de março a 30 de abril e 

apresentações teatrais de 05 á 09 de Maio de 2015.  

   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.  

   Este ano o Festival de Animação e Arte, conta com 

a parceria da Aperam Bioenergia, por meio do edital 

de projetos da Fundação Aperam Acesita. 
 

ACESSE:  GRUPODETEATROANIMART.WORDPRESS.COM 

BEM VINDOS AO 5º FESTIVAL DE ANIMAÇÃO E ARTE ! 

 

AGENDA: 

 Oficinas Teatrais dias: 21/02, 28/02 e 07/03 de 2015.  

 

Obs.: As oficinas teatrais são restritas aos alunos(as)  de escolas estaduais e/ou particulares devidamente inscritas 

no evento. 

 

Por: Reginaldo Rodrigues 



       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

Expediente: 

Edição e Direção do Informativo: Reginaldo Rodrigues   ///   Coordenação do Evento: Reginaldo Rodrigues. 
Equipe: Beatriz Carlos, Eduardo Barbosa, Gabriela Pinheiro, Isabella Guedes, Jair Junior e Karol Frois,///  Realização: Grupo de Teatro Anim’Art. 

 

AMANDA SAMPAIO, “DEPOSITEM MUITO AMOR”! 

 

   Amanda Sampaio, 16 anos, foi à escolhida da equipe da Equipe de 

Comunicação do 5º Festival de Animação e Arte, para participar do 

primeiro bate-papo do Informativo.  

   Mostrando entusiasmada com o 5º Festival, Amanda, conta que o 

principal motivo que a levou a participar novamente é a curiosidade por 

saber mais sobre o fascinante mundo do teatro. “Na minha primeira 

participação, me dediquei ao máximo, saí apaixonada por tudo, desde 

as oficinas as apresentações”.  

   Amanda revela que o mais impressionante no festival é a forma com 

que as oficinas nos ajuda a descobrir o nosso verdadeiro “eu”.  

   Para os novos participantes do Festival ela da à dica, “se dediquem, 

confie em si mesmo, quebrem seus próprios limites, tenha respeito com 

todos. Depositem muito amor e faça com muito prazer cada coisinha 

que for proposta. E no final se sintam orgulhosos por tudo”.  

   Encerrando a entrevista Amanda fala sobre a importância do festival 

para Capelinha, “a importância está em firmar nossa cultura, por meio 

da arte, de um modo diferente de trazer o mundo até nós e cada vez 

relembrar como nosso pedacinho de terra é vasto em riquezas culturais”.  

 

   O Festival de animação e arte é um dos eventos culturais de maior reconhecimento em toda 

região.  

   Realizado anualmente pelo Grupo de Teatro Anim’Art, o evento envolve alunos de escolas públicas 

e particulares, que participam de oficinas teatrais, de onde após seletivas participam da montagem 

de espetáculos teatrais,  que serão apresentados gratuitamente no Espaço Ativa Idade.   

   Mas o que muitos desconhecem é que antes mesmo do projeto ser divulgado, há uma preparação 

com Professores, Diretores e Codiretores, além da organização de toda uma equipe para limpeza, 

divulgação, reposição de materiais, entre outros.  

   Os Professores, diretores e Codiretores de teatro carregam uma função indispensável, uma vez que 

trabalham com crianças, adolescentes e jovens, que na maioria das vezes, nunca tiveram a 

experiência de atuar em um espetáculo.  

   Dentre os diretores do 5º Festival, podemos encontrar cinco visões diferentes, mas sempre com o 

mesmo foco que é a montagem de um grande espetáculo teatral.  

 

O FESTIVAL NOSSO DE TODOS OS ANOS. 

 Por: Beatriz Carlos e Jair Júnior. 

Por: Gabriela  Pinheiro  


