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A partir de abril, o Sesc Canoas oferecerá oficinas de teatro infantil, juvenil e adulto em

parceria com o Laboratório-Escola de Arte Popular e com o Grupo TIA. Os encontros

serão semanais no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340). As inscrições

devem ser realizadas diretamente com os grupos e há possibilidade de agendar uma aula

experimental gratuita no mês de abril. As oficinas do Laboratório-Escola de Arte Popular

serão realizadas às terças-feiras. Haverá uma turma, das 18h às 19h30, para crianças de

6 a 10 anos. O objetivo é, por meio de jogos e exercícios, contribuir para o

desenvolvimento físico, social e criativo das crianças. O outro grupo, que se reúne das

19h30 às 22h, é destinado a pessoas com mais de 16 anos. O valor para participação é

de R$ 80 para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e

Serviços e Empresário e para ex-alunos do Laboratório-Escola. Para o público em geral, a

mensalidade é de R$ 100. Informações e inscrições pelo Whatsapp (51) 99625-9773. Nas

quartas-feiras, acontecem as oficinas do Grupo TIA. A turma infantil, dos 8 a 12 anos, é

realizada das 18h às 19h30, enquanto a turma juvenil, para a faixa etária de 13 a 16 anos,

acontece das 19h45 às 22h. Através de exercícios e métodos utilizados pelo Grupo TIA, a

oficina explora a criatividade e amplia a capacidade expressiva, possibilitando ao

indivíduo descobrir seus potenciais e alcançar uma melhor compreensão de si mesmo,

com um reflexo transformador no meio onde vive. O valor para participação é de R$ 80

para pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços e

Empresário. Para o público em geral, a mensalidade é de R$ 100. Informações e

inscrições pelo e-mail tiateatro.br@gmail.com ou pelo WhatsApp (51) 99184-3232, com

Mariana ou Marcelo. O Grupo TIA desenvolve um trabalho continuado há 17 anos na

cidade de Canoas, tem como proposta um teatro popular e de intervenção social, com

linha de pesquisa em teatro de rua, comunitário, mamulengo, palhaçaria e cenopoesia. Já

recebeu mais de 10 prêmios e apresentou em diversas localidades do país e no exterior

para um público superior a 500 mil pessoas. O Laboratório-Escola de Arte Popular foi

fundado em 2010 e é formado por um coletivo de artistas e educadores de diferentes

áreas das Artes, da Criatividade e da Educação, como Artes Visuais, Dança, Design,

https://www.jornalnopalco.com.br/2022/04/02/sesc-canoas-oferece-oficinas-de-teatro-para-criancas-adolescentes-e-adultos/
https://www.jornalnopalco.com.br/2022/04/02/sesc-canoas-oferece-oficinas-de-teatro-para-criancas-adolescentes-e-adultos/


História, Letras, Moda, Produção Cultural e Teatro, em sua maioria da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Sediado em Canoas, tem como objetivo

oferecer uma intensa experiência artística-cultural, de modo transdisciplinar, tomando as

artes como ponto de partida para o (re)descobrimento e para a (des)construção do corpo

como principal fonte de conhecimento cultural, social, político, sensível e criativo. Há 76

anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das

empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a

atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e

Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o

apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que

incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Oficinas de Teatro - Sesc Canoas

Oficinas com grupo Laboratório-escola de Arte Popular Quando: a partir de 05/04 Turma

infantil (6 a 10 anos): Terças-feiras - 18h às 19h30 Turma Adulto (+16 anos): Terças-feiras

- 19h30 às 22h Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell,5340) Mensalidade:

Pessoas que possuem o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços e

Empresários e dependentes e ex-alunos do Laboratório-Escola: R$80 Público em Geral:

R$100,00 Inscrições: Whatsapp (51) 99625-9773

Oficinas com o Grupo TIA Quando: a partir de 06/04 Turma infantil (8 a 12 anos):

Quartas-feiras: 18h às 19h30 Turma juvenil (13 a 16 anos): Quartas-feiras: 19h45 às 22h

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell,5340) Mensalidade: Pessoas que

possuem o Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços e Empresários e

dependentes: R$80 Público em Geral: R$100Inscrições: tiateatro.br@gmail.com ou

WhatsApp (51) 99184-3232 c/ Mariana ou Marcelo


