
 

 
Natal, 25 de outubro de 2021.  

  
Prezados Pais e/ou Responsáveis,   

  
O SEAC – Serviço de Arte e Cultura – está em intensa preparação para os espetáculos referentes ao ano de 

2021. Ajustes, ensaios e finalização dos figurinos estão sendo feitos, a fim de realizarmos os melhores espetáculos do 
Colégio Marista de Natal dos últimos anos. Nessa direção, pretendemos levar os espectadores a um universo único, 
repleto de beleza, de sensibilidade e de alegria. Não deixe de participar. Para isso, acompanhe nossa programação, 
conforme a tabela a seguir. 

 

Data Horário Espetáculo 

04/12 19h Annie, o musical 
05/12 15h Alice no País das Maravilhas 

05/12 19h A Pequena Princesa 

 
Os grupos artísticos oficiais (Grupo Teatral Habeas Ars, Grupo Dinos de Teatro, Grupo de Dança Popular, Cia. 

Les Bavards e Bandas), o grupo intermediário de dança popular e as escolinhas de teatro musical e dança moderna 
geral apresentarão o espetáculo “Annie, o musical”, no dia 04 de dezembro, às 19h, no Teatro Riachuelo. Para a 
realização desse evento, é importante afinarmos alguns pontos, necessários para que o processo ocorra tranquilamente, 
com a participação de todos. Desse modo, pedimos que leiam atentamente este comunicado, pois as informações são 
importantes para a condução das atividades. 
 

LEMBRETES IMPORTANTES 
 

• As escolinhas e os grupos do SEAC encerrarão suas atividades, nos horários regulares, no dia 02 de dezembro. 

• No período de 22 a 26 de novembro, não teremos atividades do SEAC, devido à realização das provas globais. 
 
1. HORÁRIOS FINAIS 

 
Segue a tabela com os ensaios finais do espetáculo. 

 

Data 
Horário 
de início 

Horário de 
Termino 

Atividade 
Local do 
ensaio 

Quem participa? 

20/11 13h 14h Passagem de Som  
Teatro Ir. Chanel 

Banda 

14h 18h Passagem Completa Elenco Completo  

27/11 13h 14h Passagem de Som Banda 

13h30 16h30 Ensaio Geral Elenco Completo 

03/12 09h 14h Preparação do Palco  
 
 
Teatro Riachuelo 

Técnicos e Professores de Música 

14h 15h Passagem de Som / 
Microfonação 

Banda e Atores  

15h 16h Passagem de Som Banda e Atores que cantam 

16h30 21h Ensaio Completo  Elenco Completo 

04/12 12h 13h Preparação do Palco Técnicos e Professores de Música 

13h 14h Passagem de Som Teatro, Teatro Musical e Banda 

14h30 17h30 Ensaio Geral Elenco Completo 

19h 21h30 Espetáculo Elenco Completo 

 
Solicitamos que sigam rigorosamente os horários, devido ao fluxo de ensaio dos outros espetáculos. 

 
2. TEATRO RIACHUELO 

Os ingressos para o evento continuam à venda, no formato presencial, pela bilheteria e pelos Totens do Teatro 
Riachuelo, localizados no Shopping Midway; a venda de forma virtual está disponível pelo aplicativo e site do Teatro. 

Em atendimento ao Decreto nº 30.911, de 16 de setembro de 2021, para acessar o local do evento e para assistir 
ao espetáculo, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19, no mínimo, com a 
primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital, seja pela carteira de vacinação, seja pelo aplicativo "Mais 
Vacina" ou similar, basta apenas que seja validado pela União, Estados ou Municípios. 
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IMPORTANTE: Não esqueçam o documento comprobatório da meia-entrada, pois, segundo a lei, esta só é válida 
com documentação. 

Os pais e/ou responsáveis não terão acesso aos camarins e às áreas técnicas do Teatro. No mais, a entrada e a 
saída do elenco ocorrerão pelo portão do Teatro Riachuelo, situado no pavimento 5 (G5) do estacionamento do Midway. 

 
3. FIGURINO 

Como foi informado no comunicado 055, as provas dos figurinos e as fotos para os programas serão realizadas no 
transcorrer desta semana. A entrega dos figurinos, por sua vez, será feita no dia 20/11 (sábado), no horário das 8h às 
11h30. Na entrega, as costureiras estarão presentes para os últimos ajustes; caso eles sejam solicitados posteriormente 
à referida data, os responsáveis devem-se direcionar aos respectivos ateliês das profissionais. 

 
4. MAQUIAGEM, CABELO E CALÇADO 
 

TURMA MAQUIAGEM CABELO 
ADEREÇOS E 
CALÇADOS 

Dança Moderna Mista – 
Irmãs Boylans 

Olhos delineados no estilo 
“gatinho”, sombra em degradê, nos 
tons pretos (abrir com iluminador, 
finalizado com dourado).  
Boca: vermelho vinho.  

Penteado estilo anos 20 – 
ondulado (encaracolado), 
marcado em gel (frisado 
lateral). 

Botinha de jazz, na cor bege.  
 

Cia. Lês Bavard´s – 
Funcionárias da Mansão 

Olhos delineados no estilo 
“gatinho”, sombra em tom preto, 
abrindo com iluminador. 
Boca: vermelho vinho. 

Penteado estilo anos 20 - 
frisado (encaracolado) 
marcado em gel, com 
coque meio baixo. 

Sapatilha jazz aberta, na cor 
preta. 
 

Annie 

Maquiagem em tons claros. 

Duas tranças baixas. 

Top preto, sapato de 
sapateado, sapatilha de 
dança preta e meia branca 
3/4. 

Molly 
Maquiagem em tons claros. Dois rabos de cavalo 

baixos (cabelo partido ao 
meio). 

top preto, sapato de 
sapateado, sapatilha de 
dança preta e meia branca 
3/4. 

Kate Rabo de cavalo alto. 

Tessie 
Trança (cabelo partido ao 
meio). 

Paty 
Dois rabos de cavalo altos 
(cabelo partido ao meio). 

Jully 
Cabelo semipreso para 
trás. 

Dany 
Cabelo semipreso para 
trás. 

Abby Rabo de cavalo lateral. 

Grupo Intermediário do 
Popular – Habitantes de 
Hooverville 

Maquiagem básica, simples. 
Cabelo solto. Sapatilha de ballet preta. 

Grupo de Dança Popular 
 

 
Maquiagem, cabelo, adereços e calçados de acordo com o personagem. 

Grupo Habeas Ars 

Grupo Teatral Dinos 

 
IMPORTANTE: Os artistas não deverão usar brincos, pulseiras e colar (correntinhas, tornozeleiras). 

 
5. PROGRAMAS 

Os programas, este ano, serão reproduzidos de modo on-line e estarão disponíveis sempre no dia do espetáculo. 
 
6. PARCERIAS 

Para maior conforto, estamos com parcerias para diversos serviços, a serem oferecidos no Teatro Riachuelo. 
 

Year Book – Fotografias e filmagens. Contato: (84) 99857-0801. 
Izabelly Luz – Maquiagem e cabelos.  Contato: (84)99155-6000.  

 
 

Atenciosamente, 

 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 


