


A companhia teatral Camomila e Alecrim, com vasta experiência em abordagem teatral infantil no panorama da Cidade de São Paulo,
tem como objetivo expandir o conhecimento na área lúdica e aproximar os atores em formação da linguagem que se interessem em
ingressar na área como uma alternativa no campo profissional. A Cia. faz parceria com a Escola de Dança “Movimento e Arte”, onde
os profissionais realizam diversos trabalhos em conjunto construindo uma rica troca de experiências.

Ministrada por Diego Domingues, a grade do curso foi escolhida a partir de aspectos básicos necessários para quem exercita este tipo
de atividade, escolhidos cuidadosamente para que os atuantes possam exercitar, treinar e desenvolver-se com esta linguagem.

Optamos por exercitar tudo aquilo que comporta as habilidades necessárias para quem quer se especializar em uma área específica no
teatro, bem como o contato com o público , desenvolvendo a sensibilidade e recursos que o atuante pode se apropriar para a
abordagem direta.



Conteúdo Pragmático

• Presença no espaço
• Tônus
• Técnica vocal
• Precisão
• Assertividade
• Aprimoramento à percepção
• O jogo e a dupla de cena
• Repertório pessoal
• Tom da Narrativa
• Recursos de atenção que desperte o interesse da criança



Período:

10/03 à 19/05

10 aulas

Pontos de 
desenvolvimento:
Jogo: atenção e escuta em 

improvisação

Expressão corporal 
Ritmo, percepção e foco

Sintonia de cena

Temáticas das 
aulas:

Jogo teatral I e II

O jogo dramático 
infantil I e II

Criatividade e 
processo de 
criação I e II

O olhar e a cena I e 
II

Atenção, Intenção, 
Decisão, Precisão I 

e II



Período: 

26/05 à 14/07

08 aulas

Pontos de 
desenvolvimento:

Dicção e projeção vocal

Tom narrativo

O domínio da palavra

Intensão de texto

Como lidar com os 
recursos da história

Temática das 
aulas:

A essência das 
histórias

O domínio da 
palavra

Histórias de roda 

O gesto e a 
narrativa I e II
A palavra e a 

imagem
Enredo e repertório 

I e II



Período:

21/07 à 08/09

8 aulas

Pontos de 
desenvolvimento:

Técnicas de 
improvisação

Agilidade verbal

Escuta e relação 
Ator/Platéia

Tempo de piada

Temática das 
aulas:

Introdução à 
intervenção teatral

Agilidade Verbal

Aprimoramento à 
percepção I e II

Abordagem direta 
ao expectador e as 
possibilidades I e II

Campos de atuação 
para intervenção 



Período:

15/09 à 27/10

7 aulas

Pontos de 
desenvolvimento:

Tom cômico

Possibilidades do 
palhaço

Desconstrução

Gags e piadas prontas

Repertorio 

Temática das 
aulas:

Palhaço e 
descoberta

Os tipos de 
personagens

Habilidades 

O Jogo e a cena do 
palhaço I e II

Dupla cômica I e II



Período:

03/11 à 15/12

7 aulas

Pontos de 
desenvolvimento:

Desenvolvimento de 
cenas a partir de 

estímulos

Conclusão de cena

Técnicas de 
improvisação

Temas das aulas:

A estrutura do 
Canovaccio I e II

Jogo de arremessar 
o foco

Começo, meio e fim

Desenvolvimento e 
apresentações dos 

mini espetáculos I, II 
e III



Teatro de 
manipulação 
– Fantoche.

1 encontro

03/03

Pintura 
artística 

1 encontro

07/04

Musicalidade 
– Elementos 

sonoros e efeitos 
para narrações 

de histórias.

2 encontros

09 e 16/06

Mímica 1

1 encontro

14/07

Clown 1

1 encontro

15/09

Commédia
Dell´arte

4 
encontros

03, 10,17 e 
24/11



O primeiro encontro acontecerá com um Workshop no sábado dia 03 de março das 11:00
às 13:30.

Após serão 40 encontros semanais aos sábados das 11:00 às 13:30, com início no dia 10 de
março e término dia 15 de Dezembro de 2018.

Teremos mais 5 workshops aos sábados das 14:30 às 17:30 nos dias estabelecidos no
quadro acima.

Local: Escola Movimento e Arte – Av. Padres Olivetanos – 309 – (Próximo ao metrô Vila
Matilde)



100h

Encontros

Presenciais

30h

Workshop

130h

Totais

De Curso



Valor promocional válido até dia 03 de março
R$ 159,00 Mensais em 10 meses de curso

Valor válido até dia 10 de março
R$ 189,00 Mensais em 10 meses de curso

Valor Individual para Cada workshop (incluso no valor da mensalidade) R$ 69,00
**Valor diferencial para work shop 06 – Commédia Dell´arte (4 encontros) R$ 119,00


