
Ocina 
deTeatro

As aulas de Teatro da Ação Criativa são aulas enriquecedoras para crianças, por explorar
objetivamente a linguagem verbal e corporal. O Teatro é uma arte de se observar, 
absorver, perceber e explorar para se expressar. Expressar com ferramentas de reexão,
argumentação,  narrat iva  e improv isação para a  comunicação em grupo.

A ocina de teatro da Ação Criativa é uma iniciação às Artes, utilizando ferramentas para
que o aluno desenvolva sua expressividade, identicando suas emoções com forma e sentido.

Por meio de ferramentas como jogos teatrais, expressão corporal, expressão vocal,
criação de personagens e cenas, improvisação e desenvolvimento de objetos cênicos e
cenograa, os alunos identicarão questões socio-emocionais para interpretarem além da
memorização de textos. 

O objetivo da Ação Criativa
com a Ocina de Teatro é 

possibilitar o aluno a
desenvolver-se técnica

e emocionalmente
com consciência

físico-psico-cognitivo
para o desenvolvimento

artístico.

Para uma melhor experiência, é formado um elenco com
as crianças, para Apresentação de Esquetes no nal do ano.

Aula Experimental 05/02
Terça das 18h15 às 19h15

Acesse os canais Ação Criativa arte educação e faça sua Inscrição. As vagas são limitadas.
Mensalidade R$180,00, Semestral R$ 810,00 ou Anual R$ 1540. 
Inscrição com a professora Lu Polloni.

para crianças do G5 ao 9º ano

@acaocriativaarteeducacao
acaocriativa.wordpress.com

facebook.com/acaocriativa.arteeducacao

Lu Polloni 
Info.acaocriativa@gmail.com 
cel/ whats: 11 96518-3666



Ocina de Teatro
Ficha de inscrição

Nome do aluno: __________________________________________________________________________

Período pedagógico: __________A  no escolar: __________N asc: __________I dade: ______

Nome da mãe: ___________________________________________________________________________

Celular: ____________________  

Nome do Pai: ____________________________________________________________________________

Celular: ____________________  

Tel residencial: _____________________

Ocina de Teatro - 3as feiras das 18h15 às 19h15 - Mensalidade R$ 180
Data de Inscrição/ Vaga: _______________________-  D ata pgto: ____________________

Período contratado: 
(   ) Mensalidade R$180,00 até dia 10 de todo mês
(   ) Semestral R$ 810,00 à vista
(   ) Anual R$ 1540 à vista

Forma de pagamento:
(   ) dinheiro(     ) cheque _____________________________________________________________
(   ) transferência bancária  -b anco ______________ conta _______________________________
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