CMEI MENINO DEUS RECEBE PEÇA TEATRAL FOGO NA FLORESTA
Escrito por Leandro Favoretto
Qua, 16 de Maio de 2018 14:22 - Última atualização Qua, 16 de Maio de 2018 14:27

Educação, Arte e Cultura promove o conhecimento e a diversidade cultural

Nesta manhã de quarta-feira (16) de maio, no Centro Municipal de Educação Infantil Menino
Deus de Rondon, o grupo de Teatro Infantil, liderado pela empresa A Cúpula Cia Teatral de
São Manoel do Paraná realizou uma peça teatral “Fogo na Floresta”, com o tema “Meio
Ambiente”, sob direção da profª Rosangela Galindo, assistente de direção/sonoplastia o prof°
Rogério Melo e responsável pelos figurinos e maquiagem Mirian Quemelo.

A peça teatral "Fogo na Floresta”, abordou questões relacionadas ao trabalho em equipe
(companheirismo, conscientização, união, responsabilidade, amizade, compromisso e meio
ambiente). O espetáculo mostrou em sentido figurativo um incêndio que tomou conta de uma
floresta. E uma pequenina formiga precisou mobilizar os outros animais para apagar o fogaréu
que ameaçava o lar de todos. Sendo assim, o grupo de “animais” que viviam na floresta, a
ocupada borboleta, a vaidosa cigarra, o elefante birrento, o sapo preguiçoso, o leão medroso e
os outros animais da selva - fantasiados pelos atores mirins, se uniram para apagar o fogo e
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salvar o seu habitat (a casa de todos).

O elenco foi composto pelos atores: Ana Eloisa dos Santos, Any Ferrari, Diego Porto, Gabriel
Borba, Helen Siqueira, Izabeli Francês, Jeimilly Eloá Dias, Jenifer Kelen Barbosa, Leiriane de
Souza, Letícia Gabrieli Benício, Maria Eduarda Barrena, Mickaelly Arruda e Raysa Ribeiro.

A empresa A Cúpula Cia Teatral também desenvolve o mesmo projeto de Teatro Infantil em
parceria com o município de Rondon, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes,
sob coordenação de João Paulo Calabrezi Dorne.

A diretora do Cmei Menino Deus, Dórica Gomes da Silva agradeceu aos integrantes da peça
teatral pelo excelente espetáculo apresentado para os alunos da escola e que sempre estarão
de portas abertas para recebê-los. “A educação entrelaçada com a arte e a cultura atua como
ferramenta primordial para o desenvolvimento integral do ser humano”, comentou.
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