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De:  Associação Circo Teatro Capixaba 

Rua de Rua Orlando de Sá Vieira S/Nº  

Patrimônio da Penha 

29590-000, Divino de São Lourenço 

 

Para: Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo  

 

Divino de São Lourenço, 16.04.2021 

 

Assunto: Cinecena Capixaba – Escola Livre Audiovisual e Cênica   

 

 

Prezados, 

 

A partir do dia 25 de abril de 2021 a Associação Circo Teatro Capixaba abre inscrições para a 

Cinecena Capixaba, a escola livre audiovisual e cênica com sede em Patrimônio da Penha, em Divino 

de São Lourenço, que promoverá cursos e oficinas pela internet.  

As inscrições se encerram no dia 10 de maio de 2021, com opções de cursos de Teatro e de 

Audiovisual com duração de 100 horas e com doze oficinas com duração de 30 horas cada de 

variadas áreas de atuação da produção cênica. 

O projeto de capacitação conta com a direção escolar de Willian Rodrigues e a coordenação 

administrativa de Thiago Araújo e tem a coordenação educacional de Margareth Galvão, contando 

com recursos da Lei Aldir Blanc via Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (SECULT-ES) 

para a realização das atividades.  

Os alunos, após uma fase de seleção, receberão um bolsa educacional no valor de R$ 500 nos cursos 

e de R$ 200 nas oficinais para participarem de ao menos 70% das atividades programadas.  

 

Confira as principais datas do programa: 

25.04.2021 Abertura de inscrições 

10.05.2021 Encerramento das inscrições 

14.05.2021 Resultado dos alunos selecionados 

17.05.2021 Início dos cursos com bolsas de R$ 500 

  - Audiovisual (30 vagas, 100 horas/aula) 

- Teatro (30 vagas, 100 horas/aula) 
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19.06.2021 Encerramento dos cursos 

21.06.2021 Início das oficinas com bolsas de R$ 200 

- Técnicas Circenses (20 vagas, 30 horas/aula) 

- História do Palhaço Brasileiro (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Teatro de Rua (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Cenopoesia (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Teatro de Bonecos (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Maquiagem e Caracterização (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Sonoplastia de Teatro (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Produção de vídeo para celular (do roteiro à distribuição) (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Performance e as novas tecnologias (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Projetos de Criação, Investigação Artística e Escrita Criativa (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Elaboração de Projetos (20 vagas, 30 horas/aula) 

- Produção de Eventos Culturais (20 vagas, 30 horas/aula) 

31.07.2021 Encerramento das oficinas 

  

 

A partir da próxima semana disponibilizaremos em nosso website e em nossas redes sociais artes 

gráficas e material informativo sobre cada curso ou oficina e enviaremos releases de imprensa para 

variados meios de comunicação no Espírito Santo. 

Agradecemos o apoio da SECULT-ES, permanecendo à disposição para esclarecimentos sobre mais 

esse empreendimento de nossa associação junto às comunidades de Patrimônio da Penha e de 

Divino de São Lourenço em diálogo com o setor produtivo cultural capixaba. 

 

Cordialmente, 

 

Willian Rodrigues 

Presidente da Associação Circo Teatro Capixaba 

Membro da Rede Brasileira de Teatro de Rua  

Membro da Academia de Letras e Artes de Colatina  

 

  

 

      


