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A construção dos conhecimentos do Maternal
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Mathias LooseLaura Fagundes dos Santos

Os amigos dos Maternais IB e IIB participam de muitas 
atividades que auxiliam na construção de seus conhecimentos 
e do desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo. No primei-
ro mês de aula foi momento de rever os colegas e conhecer os 
novos amiguinhos, tudo de forma lúdica e divertida, com fan-
toches, “saco surpresa” pintura, histórias...em todos os cantos 
da nossa escola. Claro que também teve muita música, aula de 
Inglês no programa Bilíngue, lanchinhos gostosos. Ainda em 
abril iniciarão o projeto pedagógico, escolhido pela turma e, é 
claro, receberão a visita do coelhinho. Acompanhe essa galeri-
nha no face da escola.
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A 19ª edição da Fenamilho Interna-
cional será realizada de 27 de abril a 5 
de maio, em Santo Ângelo, no Parque 
de Exposições Siegfried Ritter. A maior 
multifeira do Noroeste Gaúcho está re-
pleta de atrações técnicas e culturais 
para o público e, no dia 30 de abril, será 
realizada uma ofi cina gratuita de teatro. 

A ofi cina de formação básica de te-
atro faz parte da Programação Cultural 
da Fenamilho Internacional, em parce-
ria com o Ministério da Cidadania, com 
apoio das secretarias Municipais de 
Cultura e Educação, e Conselho Muni-
cipal de Políticas Públicas Culturais de 
Santo Ângelo.

O curso será ministrado pelo ator e 
diretor Jerson Fontana, da Turma do 
Dionísio, dentro da programação da fei-
ra, porém será realizado no Centro Mu-
nicipal de Cultura, na Rua Três de Outu-
bro, nº 800, das 8 às 12h e das 14 às 18h. 

As vagas são limitadas, para ter 
acesso a fi cha de inscrição e mais infor-
mações, é necessário entrar em contato 
pelo e-mail mkproducoesculturais@
gmail.com. A idade mínima para par-
ticipar é 16 anos, e 20% das vagas são 
destinadas para portadores de necessi-
dades especiais. 

Ofi cina gratuita de 
teatro na Fenamilho

Atividade é uma parceria com o Ministério da Cidadania. A idade mínima 
para participar é 16 anos e a inscrição deve ser feita por e-mail

OFICINA
Os participantes da ofi cina terão a oportunidade de co-

nhecer e aprender mais sobre o mundo do teatro. De acor-
do com o ministrante, Jerson Fontana, será realizada uma 
abordagem básica do método de interpretação a partir 
da improvisação, por meio de exercícios teatrais. O curso 
também abordará as diferentes formas de manifestações 
artísticas do teatro, quais são as etapas para construir um 
espetáculo teatral.

Divulgação / Turma do Dionísio

Inserido no projeto cultural “Mostra de Festas Tra-
dicionais do Rio Grande do Sul”, O Bairrista promo-
ve nesta quarta-feira, dia 10, o lançamento ofi cial da 
19ª Fenamilho Internacional na Capital do Estado, às 
18h30min, na Embaixada Bairrista, localizada na Rua 
Marquês do Pombal, 1111, Bairro Moinhos de Vento.

Para o lançamento, os organizadores convidaram 
autoridades de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, 
que serão recepcionadas em ambiente personalizado, 
abordando a importância da Fenamilho Internacio-
nal para Santo Ângelo e região, informações sobre a 
cidade, as atrações da feira com a presença da corte, 
do prefeito Jacques Barbosa, vice-prefeito e presiden-
te da feira, Bruno Hesse, do deputado santo-angelense 
Eduardo Loureiro e membros da Comissão Central.

De acordo com Eduardo Santos, diretor de O Bar-
rista, neste ano a Embaixada Bairrista vai receber as 
grandes Festas e Feiras que movimentam as cidades 
do Rio Grande do Sul. O projeto Mostra de Festas 
Tradicionais do RS, viabilizado pela Lei Rouanet, com 
patrocínio da Baldo S.A., foi desenhado para integrar 
o interior e a capital, oferecendo espaço, estrutura e vi-
sibilidade para esses eventos, que possuem grande im-
portância econômica e social para o Estado. “Comple-
mentando o Lançamento Ofi cial das Festas em Porto 
Alegre, teremos a Embaixada Bairrista aberta para 
visitação, além de atividades de integração no cinema, 
para estudantes de escolas públicas de ensino médio e 
fundamental”, informou Santos.

MÚSICA E GASTRONOMIA
O diretor anunciou que a cantora Tati Portella, 

nascida em Santo Ângelo, será a atração musical do 
evento. A gastronomia do lançamento também remete 
à Fenamilho e vai valorizar a grande atração da Feira: 
pratos especiais usando o milho como protagonista, 
preparados pelo chef Zi Saldanha.

Fenamilho Internacional 
será lançada na Capital

Ator e diretor Jerson Fontana
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