Proposta do Curso de Teatro Musical
O Treinamento, ministrado pelo diretor e produtor Caio Artieri Rímoli é estruturado a partir de
exercícios que visam estimular a interpretação de texto, expressão corporal, percussão rítmica, canto
e a musicalidade. O aluno tem, portanto, a oportunidade de explorar a sua capacidade artística,
desenvolvendo melhor a comunicação e articulação, de seus pensamentos e sentimentos.
Saber ouvir, opinar e também ceder diante de uma ideia são comportamentos que se explorados
potencializam o trabalho em grupo sociabilizando e unificando as diferenças humanas.
Os aspectos intuitivos e perceptivos se equilibram pelo treinamento que busca ampliar o campo de
visão e elevar a autoestima. Além dessa investigação cultural, vamos explorar o conhecimento
pessoal, a sensibilidade, a timidez, a hiperatividade e a motivação emocional.
Os trabalhos se encerram com a apresentação de um Espetáculo Musical aberto ao público.

Produção do Evento
O grupo montará um espetáculo musical com os seguintes critérios de produção:









Teatro para apresentação do Espetáculo
Camiseta Promocional do evento
Certificado não profissionalizante de participação no Projeto (Opcional)
Banda ao Vivo, (Opcional)
Assessoria de imprensa; (caso contratada)
Fotógrafo contratado; (opcional)
Equipe de DVD para Registro; (opcional)
Equipe de montagem: Técnico especializado em som e iluminação
Cenário, diretor e coordenador de palco
Equipe de Segurança
Estacionamento Particular; (opcional)

“Nossa Filosofia é ensinar através das feições da alma.”
“A arte é fazer da vida nossa própria obra de arte.”

www.caiorimoli.com

-----------------------------------------------------Ficha de Inscrição
Local do Curso: Externato Santo Antonio
Aluno(a):___________________________________________Série/Turma:_________________
E mail: ________________________________________________RG:________________________
Telefone: _________________________Facebook:_______________________________________
Nome do Responsável e Telefone: ____________________________________________________

São Caetano do Sul, _____ de ___________________ de 2018.
_________________________
Assinatura do Responsável

Orientações gerais
Inscrições:
Os alunos interessados deverão entregar a ficha de inscrição ao Professor Caio.
As vagas são limitadas pela direção do curso.
Uniforme para as aulas:
Os alunos poderão usar os modelos das camisetas CRWEAR que estão disponíveis na lojinha do site
www.caiorimoli.com ou usarem o uniforme escolar ESA.
Forma de pagamento:
Os Pagamentos deverão ser realizados na secretaria do Externato.
Os alunos enviarão 4x Cheques Pré-Datados no valor de R$110.00 mensais.
Sendo o prazo de vencimento para dia 05 do mês vigente. Março a Junho.
Os pagamentos de Agosto a Novembro serão enviados em junho.
Cancelamento do curso:
Preencher ficha de cancelamento disponível no site antes do vencimento do mês.
Responsabilidade e postura:
Não será permitido mais que três faltas ao longo do curso que não tenha justificativa correta.
O curso é focado no trabalho em grupo e não no trabalho individual.
Apresentação e Treinamento:
Todos os cenários, figurinos, imagens, trilhas sonoras, produção do espetáculo assim como
exercícios de treinamento, serão decididos exclusivamente pela direção do curso.
Os Feriados e as aulas que forem suspensas por algum motivo serão compensados.
Taxa de Apresentação: Oportunamente enviaremos um comunicado com maiores informações.



Módulo 1 - Treinamento com exercícios preparatórios
Módulo 2 - Montagem do espetáculo musical

Local: Teatro do Externato Santo Antonio
Dia: Todas às Sextas Feiras
Horário: 14h às 15h45 (6º ao 9º Fundamental e Ensino Médio)
A partir do dia 20 de fevereiro – Inscrições e Aulas abertas
Início das aulas: 02/03/2018

------------------------------------------------------

