
 

                                                                           
 

  Brasília, 28 de março de 2019. 
 
 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 
 
 Visando à integração dos alunos com as artes, o Colégio CIMAN firmou uma parceria e disponibilizou 
seu espaço para que sejam oferecidas aulas de teatro na escola. Trata-se de uma arte hoje muito valorizada por 
possibilitar, quando incorporada à educação, diversos benefícios a alunos de todas as idades. 

 

 

Quais os benefícios do curso de teatro? 

Por sua ludicidade, as aulas de teatro estimulam a imaginação, auxiliam no desenvolvimento da 

expressão oral e corporal, desenvolvem habilidades de trabalho em equipe e respeito ao próximo, e fomentam 

novas amizades. Também desenvolvem o autoconhecimento e a inteligência emocional, pois, ao lidar com os 

personagens e os sentimentos neles envolvidos, os alunos conseguem compreender o outro de forma 

respeitosa e expressar vontades, medos e dúvidas. 

As aulas de teatro desenvolvem, ainda, a autoestima e a autoimagem positiva. Por meio delas, crianças 

e adolescentes tornam-se mais seguros, pois, no teatro, sentem que podem se expressar e agir livremente. O 

teatro também estimula a leitura, pois os alunos buscam conhecer novas histórias e novos personagens, 

tornando a criatividade e o raciocínio lógico mais aguçados. 

Fazer curso de teatro é uma responsabilidade que envolve horários, ensaios e preparação, além do 

trabalho em equipe. Com isso, desde cedo, os alunos começam valorizar as ações colaborativas e ter 

responsabilidade para com suas funções. 

  

Como as aulas serão ministradas? 

As aulas serão ministradas na escola, às terças e quintas-feiras, das 18h20 às 19h10, sob a orientação 

da professora e atriz Thais Carneiro. 

 

Quem é a professora Thais Carneiro? 

Thais Carneiro atuou como atriz, auxiliar de cenografia e figurino, e professora de teatro na Cia. Teatral 

Néia e Nando por 8 anos. Apresentou espetáculos no Teatro Nacional de Brasília, no Teatro da Escola Parque 

308 Sul e em diversos shoppings, em Brasília, e no Teatro dos Grandes Atores, no Rio de Janeiro. Foi 

coordenadora e professora do curso de teatro da Associação Cultural de Treinamento Desportivo (ACTD), no 

CIMAN Octogonal, por 3 anos e professora de teatro no CIMAN Integral por 5 anos. 

 

Como ter mais informações sobre o curso de teatro? 

Para outras informações sobre o curso de teatro oferecido no CIMAN Cruzeiro, favor procurar 

diretamente a professora Thais Carneiro, pelo telefone 61-98172-6252. 

 
 
 
 

Com amizade,  
  
 

                                  
 
 

LEONARDO EUSTÁQUIO  
    Diretor 

 
 


