
Senhores pais, 

 

Encaminhamos aos senhores a Inscrição para as aulas de Teatro 2021.

 
A prática teatral realizada no Colégio Oshiman, ministrada por Anne Gabrielle e Juliano 

Barone, tem como base a improvisação e a criação coletiva. Não temos por objetivo a 

formação de atores e, sim, um trabalho que visa à familiarização dos alunos com a ex

vocal e corporal, com a presença em cena, a criação de personagens e textos, tendo como 

objetivo final a construção de um espetáculo autoral com o foco de aprimorar a criação 

artística a comunicação e o trabalho em

 

As aulas são divididas d

a) Aquecimento; 

b) Jogos teatrais, criação de textos, criação de

c) Criação de Cenas e Apresentações

 

 

Horários: 

▪ Alunos do Ensino Fundamental 1 (turma 1): Quartas

▪ Alunos do Ensino Fundamental 1 (turm

▪ Alunos de Ensino Fundamental 2 e Shohaku (turma 3): Terça

 
 

Dados Gerais: 

a) O investimento mensal do curso é de R$ 100,00 (dez parcelas). Não há taxa de

b) Início: Março de 2021 (primeira

c) As vagas são limitadas (dez participantes por

 

 

OS CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS SERÃO
 

a) Os alunos que já estavam em
b) Ordem de inscrição. 
c) A confirmação dos alunos inscritos

 

 
Atenciosamente,  

Equipe Núcleo Educatho 

 

 

 

 

 

São Paulo, fevereiro de 2021.

Encaminhamos aos senhores a Inscrição para as aulas de Teatro 2021.

A prática teatral realizada no Colégio Oshiman, ministrada por Anne Gabrielle e Juliano 

Barone, tem como base a improvisação e a criação coletiva. Não temos por objetivo a 

formação de atores e, sim, um trabalho que visa à familiarização dos alunos com a ex

vocal e corporal, com a presença em cena, a criação de personagens e textos, tendo como 

objetivo final a construção de um espetáculo autoral com o foco de aprimorar a criação 

artística a comunicação e o trabalho em equipe. 

As aulas são divididas da seguinte maneira: 

Jogos teatrais, criação de textos, criação de personagens; 

Criação de Cenas e Apresentações Cênicas. 

Alunos do Ensino Fundamental 1 (turma 1): Quartas-feiras, das 16h às 17h. 

Alunos do Ensino Fundamental 1 (turma 2): Terças-feiras, das 17h às 18h. 

Alunos de Ensino Fundamental 2 e Shohaku (turma 3): Terça-Feira, das 18 às 19h.

O investimento mensal do curso é de R$ 100,00 (dez parcelas). Não há taxa de

Início: Março de 2021 (primeira semana) 

As vagas são limitadas (dez participantes por turma) 

ARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS SERÃO: 

em 2020 têm preferência; 

inscritos se dará na primeira semana de aulas.

São Paulo, fevereiro de 2021. 

Encaminhamos aos senhores a Inscrição para as aulas de Teatro 2021. 

A prática teatral realizada no Colégio Oshiman, ministrada por Anne Gabrielle e Juliano 

Barone, tem como base a improvisação e a criação coletiva. Não temos por objetivo a 

formação de atores e, sim, um trabalho que visa à familiarização dos alunos com a expressão 

vocal e corporal, com a presença em cena, a criação de personagens e textos, tendo como 

objetivo final a construção de um espetáculo autoral com o foco de aprimorar a criação 

19h. 

O investimento mensal do curso é de R$ 100,00 (dez parcelas). Não há taxa de matrículas. 

aulas. 
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Protocolos d

Professores Anne Gabrielle e Juliano Barone

 
 
 
 

Quantidade de Alunos – Máximo: 10 alunos;
 
 
 

Máscara Facial – Não será permitida
 
 
 

Álcool em Gel – Será obrigatória
 
 
 

Distanciamento nos Exercícios
dupla, preservando o distanciamento de dois metros entre os participantes. Não será 
permitida a utilização de objetivos ou contatos físicos durante as cenas, jogos ou 
aquecimentos; 

 
 
 

Tênis, Mochilas e Utensílios 
materiais fora da sala de aula,
sem o uso dos sapatos e meias;

 
 
 

Exercícios – Todos os exercícios
do Colégio e inclusive, se necessário,
perder a qualidade do ensino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Segurança – Aulas de Teatro/Colégio Oshima

Professores Anne Gabrielle e Juliano Barone 

Máximo: 10 alunos; 

permitida a retirada da máscara de proteção durante

obrigatória a limpeza das mãos no início, durante e ao final

Exercícios – Todos os exercícios serão realizados individualmente
dupla, preservando o distanciamento de dois metros entre os participantes. Não será 
permitida a utilização de objetivos ou contatos físicos durante as cenas, jogos ou 

Tênis, Mochilas e Utensílios – Ao iniciar a aula, todos os alunos deverã
aula, ou em local distante do espaço cênico, entrando

meias; 

exercícios serão todos escolhidos respeitando as normas
necessário, sendo adaptados para um melhor aproveitamento,

ensino do Teatro e para uma maior segurança. 

an 

durante as aulas; 

final da aula; 

individualmente ou em 
dupla, preservando o distanciamento de dois metros entre os participantes. Não será 
permitida a utilização de objetivos ou contatos físicos durante as cenas, jogos ou 

Ao iniciar a aula, todos os alunos deverão guardar seus 
entrando no espaço de 

normas de segurança 
aproveitamento, sem 
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