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Relatório Circunstanciado 

 

Escola Municipal de Teatro 

 

Referência: Agosto de 2020 

 

Mês 9 – Continuação das aulas, preparação da produção do espetáculo e exercícios pontuais visando a 

estreia*. 

 

* Aulas presenciais interrompidas por conta da pandemia de Covid-19.  

 

Nesse mês as atividades da Escola de Teatro continuaram apenas pela internet. A Diretoria da Associação 

também se reuniu procurando definir os novos rumos por conta da continuidade de quarentena imposta pela 

pandemia da covid-19.  

Enquanto trabalhava com os alunos dos dois grupos, apresentando exercícios on-line, estudos das teorias do 

teatro e apresentações de atividades cênicas, a Quintal das Artes também promoveu uma live solidária em 

comemoração ao aniversário da cidade, em parceria com a Prefeitura Municipal.  
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O evento contou com artistas locais que se apresentaram por 12 horas. Entre esses artistas, alunos e 

professores da Escola de Teatro.  

O encerramento, por volta das 21 horas foi com a Banda convidada “Sr Jota” encerrando com muito talento e 

emoção a programação especial em um show exclusivo para a cidade. Na última música executada, 

justamente “Flores em Vida”, de onde saiu o verso que batizava a live, houve a participação das bailarinas 

Elaine Castro e Silvia Castro. 

Os objetivos principais do evento foram comemorar o aniversário de emancipação político-administrativa do 

município de Tambaú, divulgar os artistas, melhorar a autoestima da população nesses tempos difíceis e 

transmitir uma mensagem de otimismo, esperança e crença em dias ainda melhores. 

E, claro, promover uma campanha solidária de arrecadação de produtos e contribuição financeira para a Santa 

Casa e o Lar São Vicente, as duas entidades que neste momento de pandemia mais precisam de ajuda. 

 

 

Tambaú, 08 de Setembro de 2020. 

 

Paulo Rogério Bolognesi Rocco 

Presidente 


