
TEATRO GRIÔ: OFICINAS ARTÍSTICAS

Teatro Griô – O Prazer de Contar Histórias
Ministrada por  Rafael Morais

A oficina de contador de histórias irá abordar, de maneira vivencial, técnicas de narração, 
criação e encenação de  histórias  a  partir da memória,    improvisação   e   estratégias 
para  a  apresentação de contos  populares.  Busca  a  maneira  e  os  caminhos  próprios 
de  cada   participante   diante  do  desafio  de  contar  histórias,  através  de  atividades 
coletivas e individuais. 

Próximas Turmas: 
• Turma 1: Sábados a partir de 28 de setembro a 16 de outubro das 9h às 12h 
• Turma 2: Terças de 14 de setembro a 05 de outubro das 19 às 21h

Iniciação ao Teatro
Ministrada por  Fábio Araújo e Tânia Soares 
 
O curso de iniciação ao teatro irá abordar teoria e prática, de maneira vivencial, numa 
perspectiva panorâmica dos diversos elementos  que   compõem a  obra  teatral.  Este 
curso prioriza aqueles que desejam conhecer o  universo  do   teatro,  melhorar   sua 
comunicação,  desenvolve sua   criatividade e   expressividade, ou para aqueles  que 
buscam  uma  forma  de  descontração e divertimento  através    do imaginário e do 
lúdico. 

Próxima Turma: Segundas  de 13 de setembro a 18 de dezembro 19h às 21h 
                                 

Jogos e Improvisação
Ministrada por Tânia Soares

A Oficina de caráter prático abordará os jogos e a improvisação teatral como elementos 
chaves  na construção poético-teatral. A oficina é voltada para todos  que buscam 
desenvolver as habilidades do improviso de maneira lúdica e prazerosa.

Próxima Turma: Quintas, de 16 de setembro a 07 de outubro das 19 às 21:00 

Oficina de Canto Livre
Ministrada por Marcelo Jardim

O objetivo da oficina é com que cada  individuo conheça o seu potencial vocal e artístico, 
partindo do princípio de que cada voz é  única, como a impressão digital. Por isso a oficina 
propicia  conhecer o próprio som, soltar a voz e se descobrir.        

Próxima Turma: Segundas e Quartas, de 08 de setembro a 18 de dezembro de 17 às 
18:30



Oficina de Teatro para Adolescentes – Entre nessa turma!
Ministrada por Tânia Soares

A oficina é especialmente desenvolvida para adolescentes de 12 a 16 anos. Através de 
jogos,  improvisação,  construção  de  personagens,  leituras  dramáticas  e  exercícios  de 
expressão  corporal  e  vocal,  o  aluno  irá  vivenciar  nas  aulas  a  prática  do  teatro  e  os 
diversos benefícios que ela propicia na sua expressividade e sociabilidade.

Próximas turmas: 
• Turma 1:Terças, de 14 de setembro a 18 de dezembro das 16:30às 18:00
• Turma 2:Quintas, de 16 de setembro a 18 de dezembro das 16:30às 18:00

Oficina de Teatro para Crianças – Turma Camaleãozinho
Ministrada por Tânia Soares

A oficina tem como objetivo inserir a criança, de 07  a 11 anos de maneira lúdica e 
prazerosa, no universo teatral. Serão abordadas nas aulas leitura e encenação de textos 
teatrais, histórias populares, mitos e fábulas além de jogos, improvisação e dramatização.

Próximas turmas: 
• Turma 1:Terças, de 14 de setembro a 18 de dezembro das 9:00 às 11:00h
• Turma 2:Quintas, de 16 de setembro a 18 de dezembro das 14:00às 16:00

ENTRELINHAS – HISTÓRIAS EM MOVIMENTO PARA CRIANÇAS PEQUENINAS

Ministrada por Ana Luiza Reis 

Através  de  propostas  lúdicas  que  vão  do  encantamento  das  histórias  ao  movimento 
corporal e a expressão plástica, a oficina propõe o acesso ao imaginário, à memória e a 
improvisação,  à exploração de formas,  ritmos,  dinâmicas,  níveis,  velocidades,  espaço e 
sons.

Público alvo: crianças de 3 a 6 anos.

Próximas turmas: 
• Turma 1:Terças, de 21 de setembro a 16 de novembro 10:30 às 11:30h
• Turma 2: Quartas, de 22 de setembro a 17 de novembro 16:30 às 17:30h 
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