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Relatório Circunstanciado 

Escola Municipal de Teatro 

 

Referência: Junho de 2020 

 

Mês 7 – Continuação das aulas visando produção do espetáculo e intercâmbio de grupo convidado se 

possível*. 

 

* Aulas presenciais interrompidas por conta da pandemia de Covid-19. O intercâmbio de grupos também foi 

interrompido presencialmente por contas das medidas sanitárias vigentes.  

 

No mês de Junho a Escola de Teatro realizou novas atividades on line incluindo vídeos do grupo infanto-

juvenil.  

Devido à pandemia, as atividades da Escola de Teatro da Associação Cultural Quintal 

das Artes continuaram sendo realizadas no ambiente on line. Desta vez foram os 

alunos e alunas do grupo infanto-juvenil que enviaram suas apresentações do Show de 

Talentos para serem avaliadas pelos professores.  

Os vídeos foram publicados na página da Associação no Facebook e estão à disposição 

de todos, assim como ocorreu com os trabalhos do grupo Jovem/adulto. As 

publicações já foram vistas por 10.145 pessoas. Somadas às do primeiro grupo, já 

foram cerca de 16 mil visualizações nas postagens. 

Cada aluno demonstrou suas aptidões artísticas e assim foi possível avaliar muitos 

talentos do grupo, além da arte da interpretação nos palcos. Houve performances de dança, canto, artes 

digitais, desenho, poesia, maquiagem, leitura dramática, interpretação de texto e arte culinária, entre outras. 

As atividades da Escola de Teatro continuam virtualmente nesse período, com os alunos recebendo material 

da história do teatro, fazendo exercícios de alongamento e coreografias propostas e acompanhadas pela 

professora Silvia Castro e agora terão a retomada dos ensaios do texto, também on line, por enquanto. 

 

Tambaú, 02 de Julho de 2020. 

 

Paulo Rogério Bolognesi Rocco 

Presidente 
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