
NOTA MUSICAL

“Aquiacolá”, “D. Jabaculê”, “Mãe Polenta”, 
“Brasa Mora” e “D. Jabaculê II” Nô Stopa
“Detetive” e “Armadilha” Nô Stopa e 
Flora Poppovic
“Fogo Quer” Nô Stopa e Zeca Loureiro
“Pé Na Cabeça” Gisele Penafieri
“Dentro” Lia Mandelsberg

Arranjos - trilha ao vivo: Flora Poppovic e 
Nô Stopa
Arranjos - trilha gravada: Zeca Loureiro, 
Nô Stopa e Flora Poppovic
Gravação e mixagem: Zeca Loureiro
Masterização: Renato Copoli
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Companhia Giz de Cena apresenta:

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE
(melhor aproveitado por crianças a partir de 4 anos) 

e-mail: companhiagizdecena@yahoo.com.br
blog: http://ciagiz.wordpress.com/

http://www.facebook.com/companhia.gizdecena

Um espetáculo de dança

e música para crianças

Projeto realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria da Cultura, Programa de Ação Cultural 2012.

Prefeitura de Orlândia

Apoio



FICHA TÉCNICA

Criação e concepção: 
Companhia Giz de Cena
Direção cênica: 
Sandra Cavallini
Elenco:
Cristina Bosch, Gisele Penafieri, Lia 
Mandelsberg, Lívia Imperio e Nô Stopa
Elenco suplente:
Flora Poppovic, Isabela Santana e Rita Maria
Preparação musical: 
Flora Poppovic e Rita Maria
Preparação Corporal: 
Maristella Estrela e Cris Karnas
Assessoria de pesquisa em brincadeiras: 
Renata Meirelles
Figurino e cenário: 
Silvana Marcondes
Desenho de Luz: 
Luis Claudio Fumaça
Trilha original: 
Nô Stopa 
Produção: 
Lívia Imperio
Assistência de produção: 
Jacqueline Rodrigues
Assessoria de comunicação: 
Vanessa Lopes
Projeto gráfico: 
Desing de Ideias

SOBRE A CIA

A Companhia Giz de Cena é um núcleo de 
pesquisa e criação em dança cênica para 
público infantil. Sua pesquisa de linguagem 
parte do universo da criança e investiga a 
transformação do movimento brincado em 
movimento dançado, e o diálogo da dança 
com a linguagem da música.

Tem em seu repertório outros 2 espetáculos: 

- “Levadas da Breca” (2005),
- “5 Dançadeiras... Peiras Meiras Dimofeiras 
Seracoteiras” (contemplado pelo Programa 
Municipal de Fomento à Dança da Cidade 
de São Paulo - 2007/2008).

SOBRE O PROJETO

“MEIO-DIA PANELA VAZIA” é um projeto 
para circulação do espetáculo de mesmo 
nome, contemplado pelo Programa de Ação 
Cultural ProAc da Secretaria de Estado da 
Cultura, edital n. 5., que apoia projetos de 
difusão e circulação de espetáculos de 
dança no estado de São Paulo.

“Meio-dia Panela Vazia”, criado com o apoio 
do Programa Municipal de Fomento à Dança 
de São Paulo (2009), é um espetáculo de 
dança e música para crianças, tendo como 
ponto de partida brincadeiras em que estão 
presentes características como: o mistério, o 
suspense, o desafio, o susto, a coragem, o 
medo, a euforia... 

Nessa 3ª criação, o grupo resolveu “brincar 
com fogo!”, assim sinalizou Renata 
Meirelles, nossa assessora de pesquisa. 
Foram escolhidas brincadeiras com 
características do elemento fogo: dos 
corajosos, dos que aceitam desafios e 
querem ultrapassar limites, sugerem 
transgressão, exercícios de superação e o 
fascínio em desobedecer. “Brincar com 
fogo” exige ser ágil, viver o desafio do herói. 
Carrega o fascínio e o devaneio, mas pede 
estado de alerta na brincadeira, pois nela 
mora o medo, o susto e o desconhecido.

A Companhia Giz de Cena passará por 9 
cidades do interior e litoral do Estado de São 
Paulo.

BOA VIAGEM COMPANHIA GIZ DE CENA!

Cadê a polenta que tava aqui? O gato comeu! 

Que gato nada! Então quem foi? 

5 meninas se arriscam e desafiam seus medos, brincando de dançar 

e cantar maneiras para solucionar esse mistério. 


