
Descentralizando oficinas, Teatro 
Circence se apresenta em escola

O momento é ímpar e deve ser levado adiante
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Buscando descentralizar 
as oficinas culturais ofere-
cidas pelo Centro Cultural, 
através do departamento de 
Cultura do município, bem 
como, lembrar o Dia do Cir-
co, comemorado ontem 27, 
participantes da oficina de 
Teatro Circense, estiveram 
no Cme Professor José No-
dari para um dia diferente. 
Durante o período matuti-
no e vespertino, os alunos 
fizeram apresentações, que 
atraíram os olhares admi-
rados dos alunos presentes, 
que também fizeram suas 
apresentações. Segundo a 
professora de Educação Fí-
sica da escola, Lana Cardo-
so Ribeiro, que idealizou o 
projeto com os professores 
Odair e Ilma, o mesmo nas-
ceu da vontade de realizar 
a interação da comunidade 
escolar com os pais e vem 
de alguns anos. “Essa ideia 
já tem uns três anos que 
venho trabalhando com gi-
nástica na escola e sempre 
tive essa vontade de traba-
lhar o circo na escola, en-
tão esse ano eu defini que  
trabalharemos o projeto 
do circo na escola. E como 
hoje é o dia do circo a gen-

te já começou a colocar em 
prática um pouquinho do 
que a gente está desenvol-
vendo nas aulas”, destacou 
a professora ao salientar a 
participação dos alunos do 
Centro Cultural. “Com o 
desejo de realizar o proje-
to, eu já tinha conversado 
no centro cultural, com o 
professor Steve  para trazer 
eles aqui, e culminou nisso 
tudo”, completou.

De acordo com Lana, 14 
turmas participam do proje-
to, que terá seu fechamento 
na Feira do Conhecimento 
que acontecerá no mês de 
setembro.

Durante as apresenta-
ções, o que se viu foram 
olhos ávidos, presos a cada 
movimento, além de muita 
risada e alegria, o que para a 
professora é um ganho enor-
me, que acabou por conta-
giar toda a família. “O que 
fica mesmo é mais a vontade 
que os pais venham e que a 
gente tenha a oportunidade  
de demonstrar as oficinas 
culturais maravilhosas que 
o centro cultural oferece e 
que muitas crianças que eu 
tenho aqui não conhecem, 
por isso fiz questão de trazer 
para que eles conheçam”, 
salientou.

Já pra o professor de Tea-
tro Circense, Steve Martins, 
o momento é ímpar e deve 
ser levado adiante. “Quere-
mos mostrar, levar para fora, 
para que todos saibam que a 
gente tem esse trabalho, que 
é um trabalho legal”, finali-
zou.

Saiba Mais -  No dia 27 
de março é comemorado o 
dia do circo. A escolha da 
data foi em homenagem ao 
palhaço Abelardo Silva, que 
ficou conhecido como Pio-
lim, essa é a data de seu nas-
cimento. Piolim era filho de 
circenses e cresceu no meio 
dessas artes.
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