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Alunos do Ábaco encenam 
espetáculo da Broadway
Colégio de S.Bernardo investe mais de R$ 100 mil em ‘O Rei Leão’; sem apoio, megaprodução recorre a Sto.André  

O Colégio Ábaco de 
São Bernardo chega 

na 17a edição do tradicional 
Festival Fest’Ábaco e leva 
para os palcos o musical “O 
Rei Leão”, baseado na ani-
mação infantil de 1994. Mais 
uma vez, a oficina de teatro 
formada pelos alunos com-
prova que produções estu-
dantis podem ir muito além 
de uma simples apresenta-
ção de final de ano. O espe-
táculo recebeu investimen-
tos de mais de R$ 100 mil e 
consumiu muitas horas de 
trabalho dos alunos, profes-
sores e funcionários.      

“Não vai ficar muito atrás 
do musical da Broadway”, 
afirma o diretor do colégio, 
Rodolfo Saad. A megapro-
dução será apresentada nes-
te final de semana, em cinco 
sessões, no Teatro Municipal 
de Santo André, com ingres-
sos quase esgotados. Pela 
primeira vez, o festival acon-
tece fora de São Bernardo. 

“Sempre faltou apoio no 
nosso município, não tinha 
agenda nos teatros munici-

pais, nem hora para mon-
tar ou disponibilidade aos 
finais de semana”, explica 
Saad. “Para a nossa surpre-
sa, o município vizinho nos 
apoiou. Acho que Santo An-
dré tem visão de artes, per-
ceberam como é bacana e 
decidiram oferecer isso para 
a população”. 

O grupo da oficina de tea-
tro já tem tradição nos mu-
sicais. Entre os já apresenta-
dos estão “Alice no País das 
Maravilhas”, “O Mambem-
be”, “Fama” e a mais recente 
“Bela e a Fera”, apresentado 
em 2007 que contou com 
250 peças no figurino, sete 
trocas de cenário, 13 mú-
sicas, 16 coreografias e 30 
atores/alunos. Este ano, “O 
Rei Leão” conta com uma 
estrutura de cinco trocas de 
cenário, mais de 200 refleto-
res e um figurino com mais 
de 800 peças. 

Além de ensaiarem, os 
atores/alunos confecciona-
ram os figurinos com aju-
da, claro, de costureiras. Os 
professores de artes ajudam 
com o cenário e as máscaras 
dos personagens. Os “tios 
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Ateliê onde são confeccionados os fi gurinos; alunos, professores e costureiras produziram as 800 peças 

Ensaio afi na os últimos detalhes para a estréia; colégio investe no teatro como ferramenta pedagógica  

da manutenção” também co-
laboram com a construção 
das estruturas do cenário. 

O diretor do musical Rogé-
rio Matias, que trabalha com 
os alunos do Ábaco desde 
2000, diz que o montante 
investido nas produções re-
vela que o colégio valoriza 
as atividades artísticas como 
instrumento pedagógico. “O 
teatro só vem para somar na 
formação. Colabora no tra-
balho em grupo, na organi-
zação, no compromisso, na 
seriedade e na dedicação”, 
avalia o coordenador teatral. 
“Os valores que o teatro tra-
balha são universais. Isso 
sem falar dos do desenvolvi-
mento de aptidões artísticas 
e coordenação.” 

Serviço
As apresentações aconte-

cem hoje (10) às 20h, ama-
nhã (11) às 15h e 19h e no 
domingo (12) às 14h30 
e18h. Os ingressos estão 
a venda no Colégio Ábaco 
(avenida João Firmino, 1099, 
São Bernardo) e no Teatro 
Municipal (praça 4º Centená-
rio, s/nº, Santo André).

                                      

São Caetano
Também no domingo (12) 

acontece a segunda edição do 
“Dia de Brincar”, no Espaço 
Verde Chico Mendes (aveni-
da Fernando Simonsen, 566, 
Bairro Cerâmica). Das 10h às 
17h, a criançada poderá parti-
cipar de pintura facial, escultu-
ra de balões, brinquedos pula-
pula e cama elástica. Shows 
musicais com o grupo Fazen-

Diadema - Outra opção para o final de semana é visitar a ex-
posição “Brinquedos Populares” no Museu de Arte Popular 
(rua Graciosa, 300, Centro). A mostra é gratuita e conta com 
brinquedos produzidos pelos artistas populares Ilva Acedo 
Maranese, do paraense Dumas, do cubano Kevedo, e de Zé 
Pretinho, que fez uma replica do seu muro de brinquedos. A 
visitação acontece até 31 de outubro, de terça a sexta-feira, 
das 14h às 20h, e aos sábados, das 13h às 18h.

São Bernardo
Começa no domingo (12) 

a 4ª Mostra de Teatro de Bo-
necos e Formas Animadas. O 
Parque Municipal Eng. Salva-
dor Arena (avenida Caminho 
do Mar, 2.980, Rudge Ramos) 
recebe na estréia, às 14h a in-
tervenção artística do são-ber-
nardense Celso Ohi. Em segui-
da, as 16h é a vez da peça com 
manipulação direta e bonecos 
infláveis gigantes “Gigantes de 
Ar”. A mostra vai até novem-
bro e todas as apresentações 
são gratuitas. 

Divulgação

Luciano Vicioni

As crianças terão uma pro-
gramação especial no domingo 
(12), no Centro de Exposições 
e Artes João Netto, (avenida 
Brasil, 193). A partir das 14h 
o local recebe várias atrações 
como cine-pipoca, apresenta-
ção de malabaristas, além de 
profissionais fazendo pinturas 

Ribeirão Pires

A Vila Ferroviária de Parana-
piacaba, que abrigou a segunda 
sala de cinema do Brasil, volta 
ás origens de 1903 e realiza 
a primeira edição do Festival 
de Cinema de Paranapiacaba 
neste final de semana. As exi-
bições dos 8 longas e 5 cur-
tas-metragens acontecem no 
Clube União Lyra-Serrano hoje 
(10), amanhã (11) e domingo 
(12) durante o dia todo.

A programação conta com 
filmes nacionais recentes 
como o premiado em Grama-
do “Nome Próprio”, de Muri-
lo Salles, e “Falsa Loura”, de 
Carlos Reichenbach. O público 
infantil também não ficou de 
fora da programação e poderá 
assistir a animação “Os Por-
ralokinhas” de Lui Farias e a 
animação “Brichos”, de Paulo 
Munhoz. O evento é organiza-
do por Érico Vital Brazil e Ra-
fael Raposo e tem o apoio da 
Prefeitura.

Santo André
O Parque Central (rua José 

Bonifácio, s/no, Vila Assunção) 
organiza um dia de brincadei-
ras no domingo (12), das 10h 
às 18h30. A criançada pode-
rá se divertir com a feira de 
brincadeiras, a brinquedoteca, 
caminhão do Expresso Lazer, 
além de performances cir-
censes e teatrais. As 12h será 
apresentada a peça “Avoar”. 
Na seqüência, às 13h30 é a 
vez de “Mozart Moments”. Às 
15h o Circo do Seu Lê  faz seu 
show e, para fechar, às 16h30 
acontece o show musical “Kin 
Con Krof”. As atividades são 
gratuitas. 

O Shopping Santo André 
(rua Álvares de Azevedo, 99) 
promove no sábado (11) o 
“Brincadeira de Criança, como 
é bom!”. Profissionais estarão 
pintando rostos, contando es-
tórias e fazendo bexigas escul-
pidas. Além disso, das 12h às 
17h uma barraca servirá algo-
dão-doce à vontade. As ativi-
dades são gratuitas.

Dia 10, sexta-feira

18h - Abertura do I Festival 
de Cinema de Paranapiacaba

18h30 - Mesa de abertura 
com autoridades e de Valeria 
Monteiro e Rafael Raposo

19h30 - Exibição do curta-
metragem “Elke” e do longa-
metragem “Noel,  Poeta da 
Vila”, com a presença do ator 
Rafael Raposo

Dia 11, sábado

14h - Exibição do longa-
metragem infantil “Os Por-
ralokinhas”, com a presença 
do ator Patrick Oliveira

16h - Exibição do curta-
metragem “Depois das nove” 
e do longa  “Pode Crêr!”

19h - Exibição do curta-
metragem “Café com Leite” e 
do longa “Falsa Loura”.

21h - Exibição do longa-
metragem “Sem Controle”

1° Festival de Cinema de Paranapiacaba
Dia 12, domingo

11h - Exibição da animação 
longa-metragem “Brichos”

14h - Exibição do lon-
ga “Maré, nossa história de 
amor”, com participação do 
ator D’Black

16h - Exibição dos curtas 
produzidos na oficina 48h 
dos alunos da Escola Livre 
de Cinema e Vídeo de Santo 
André

18h - Exibição do curta-
metragem “Overdose Digital” 
e do longa “Nome Próprio”, 
com a presença da atriz Le-
andra Leal.

Serviço

Os filmes serão exibidos 
no Clube União Lyra-Serra-
no, localizado na rua Antonio 
Olintho, s/n, na Parte Baixa 
da Vila de Paranapiacaba. A 
entrada é franca.

de rosto e escultura em balão. 
O Cine Pipoca tem censura li-
vre e começa as 14h30. Em 
seguida, às 17h acontece a 
apresentação do Grupo de Cir-
co Liporones Malabares e, fe-
chando o dia, as 18h, acontece 
o desfile infantil. As atividades 
são gratuitas.

do Artes, do Coral Infanto-
Juvenil, grupo de percussão 
São Caetano Som e da cantora 
Suziane Cristine a partir das 
15h. Também no palco prin-
cipal a Cia. Stacatto de Dança 
se apresenta às 10h45, “Caro-
lina, que menina! Só não sa-
bia voar” às 11h45 e o mágico 
Oliver às 13h30. As atividades 
são gratuitas. 

Dia das crianças
Santo André


