
V FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE TEATRO 

Justificativa: 

Face ao grande interesse que o teatro desperta e as amplas possibilidades e 

desdobramentos que a sua prática permite no processo de formação integral dos alunos, 

o FIT é uma atividade muito esperada pelos estudantes das diferentes redes de ensino, 

de escolas do município e da região. Além da possibilidade de partilharem os talentos 

como atores, cenógrafos, e até autores, o teatro congrega, alegra, confraterniza e 

contribui para a disseminação de uma cultura de paz e o desenvolvimento da cidadania. 

O V Festival Intercolegial de Teatro, em sua quinta edição homenageará um 

expoente do teatro, cuja história de vida é motivo de orgulho para todos os habitantes de 

Nova Friburgo e da região, pelo muito que possa significar para a cultura dessa terra. O 

homenageado será Fernando Bohrer, cujo currículo vai em anexo a esta proposta. 

Em uma cidade com reduzida vida cultural, a cada edição, o FIT mobiliza 

mais e mais participantes tanto como protagonistas, como expectadores dos inúmeros 

espetáculos encenados em nosso teatro. Aproximadamente oito mil jovens já se 

beneficiaram deste projeto. Esperamos, este ano, ultrapassar a casa dos dez mil. 

Acreditamos na capacidade que a arte tem de transformar pessoas, situações 

e imprimir novos sentidos à existência e ao cotidiano. São incontáveis as mudanças 

observáveis em nossos alunos a partir da criação do GRUPO TEIA (Teatro, Educação, 

Infância, Adolescência) e da implementação dos festivais de teatro, de música e poesia 

em nossa escola.  

Objetivos: 

Promover a arte cênica como possibilidade de desenvolvimento da 

sensibilidade, da criatividade e do espírito crítico dos alunos, contribuindo 

significativamente para a formação cidadã desses jovens e o seu protagonismo. 

                   Divulgar a cultura e fomentá-la, promovendo o intercâmbio entre jovens e 

incentivando novas produções e manifestações artísticas de alunos, escolas e grupos 

independentes e constituídos por estudantes do segundo seguimento do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.  

                  Homenagear um ícone das artes cênicas (local/estadual/nacional) pelos 

trabalhos realizados e iniciativas no mundo da cultura . 

Funcionamento: 

A participação no V FIT de grupos teatrais de escolas e grupos 

independentes, constituídos por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano 

do Ensino Médio, far-se-á mediante inscrição dos espetáculos, de acordo com o que 



estabelece o seu edital. A premiação será no último dia do festival, após reunião dos 

jurados e definição dos vencedores. 

Espetáculos:  

Participarão do V FIT, grupos teatrais amadores inscritos e selecionados de 

acordo com os critérios estabelecidos no seu edital. Serão selecionados até 14 

espetáculos para serem apresentados mediante sorteio, durante os três dias do festival. 

Os textos das peças teatrais deverão ser de autores nacionais ou estrangeiros, inéditos ou 

já montados, não devendo ultrapassar  uma hora e quinze minutos de duração. 

Sobre o teatro: 

O teatro Ir. Sania Cosmelli é capacitado para receber 200 pessoas, em um 

ambiente de conforto e segurança. 

Corpo de jurados:  

Serão convidadas personalidades de reconhecida competência ligadas à área 

teatral que julgarão os espetáculos e indicarão as premiações. 

Premiação: 

Os vencedores receberão troféus em diferentes categorias. 

Público alvo: 

Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio das redes pública e privada 

de Nova Friburgo e região. 

Data: 

                   Nos dias 2, 3 e 4 de outubro/2015. 

Local: 

Teatro e dependências do Colégio Nossa Senhora das Dores – Nova 

Friburgo. 

 

 Endereço: Rua Augusto Spinelli 75, Centro – Nova Friburgo-RJ. 

 

                                                 Nova Friburgo, 09 de fevereiro de 2015. 

Jean Beatriz Weremelinger 

Diretora Executiva 


