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Espetáculo da Paixão de Cristo
encenado por alunos do colégio Santa
Emília
Publicação: 18/03/2013 14:00 Atualização:

Alunos do Colégio Santa Emília irão encenar nos dias 25, 26 e 27 de março, na
quadra da escola, o espetáculo da Paixão de Cristo. Os horários da apresentação
serão pela manhã, às 8h, e à tarde, às 16h.
A montagem teatral lembrará a crucificação de Jesus Cristo, havendo a
substituição da coroa de espinhos da cabeça do Messias, que é feita de papelão,
e as roupas, que são mandadas confeccionar especialmente para a ocasião.
A encenação já é uma tradição da instituição, onde os alunos se envolvem
bastante na apresentação. Ao todo, cerca de 30 alunos, com idades entre 9 e 10
anos participam da peça que busca reconhecer os sentidos de paz e amor, tão
característicos da páscoa.
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/diarinho/2013/03/18/interna_diarinho,
429161/espetaculo-da-paixao-de-cristo-encenado-por-alunos-do-colegio-santa-emilia.shtml
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ALUNOS DO COLÉGIO SANTA EMÍLIA ENCENAM A PAIXÃO
DE CRISTO

A Paixão de Cristo, que retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus,
vai ser encenada pelos alunos do Colégio Santa Emília, nos dias 25
(encenada a entrada de Jesus em Jerusalém e o Lava Pés), 26 (Santa
Ceia) e 27 (Paixão de Cristo). A peça vai ser encenada na quadra da
escola, no bairro de Jardim Atlântico (Olinda), no período da manhã, às 8h,
e à tarde, às 16h.
De acordo com a coordenadora dos 4º e 5º anos, Sandra Acioly, esse é o
momento que os alunos reconhecem o verdadeiro sentido da Páscoa e que
se procura sempre trabalhar nas aulas de Religião. “Ao trabalharmos a
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encenação do espetáculo da Paixão Cristo, procuramos vivenciar com os
alunos o verdadeiro sentido da Páscoa, que atualmente está sendo muito
explorado o lado comercial da festa”, afirma a professora.
A montagem teatral lembrará a crucificação de Jesus Cristo, havendo a
substituição da coroa de espinhos na cabeça do Messias, que é feita de
papelão, e as roupas, que são mandadas confeccionar especialmente para
a ocasião. A encenação da Paixão de Cristo do Colégio Santa Emília já é
uma tradição e os alunos se envolvem bastante na apresentação. “Cerca de
30 alunos, com idades entre nove e dez anos, participam da peça. Todos
fazem questão de atuar, mesmo os mais tímidos”, disse a diretora do
espetáculo, Dione Pontes. Os ensaios estão acontecendo há um mês.
“O Colégio Santa Emília está sempre trabalhando os ensinamentos bíblicos
nas aulas de religião como paz, justiça, fraternidade, sendo a culminância
dos trabalhos a apresentação do espetáculo”, conclui a coordenadora da
escola, Sandra Acioly.
http://www.olindahoje.com/2013/03/alunos-do-colegio-santa-emilia-encenam.html
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A Paixão de Cristo, que retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus, vai ser encenada pelos
alunos do Colégio Santa Emília, nos dias 25 (onde é encenada a entrada de Jesus a Jerusalém e
o Lava Pés,), 26 (a Santa Ceia) e 27 (a Paixão de Cristo). A peça vai ser encenada na quadra da
escola, no período da manhã, às 8h, e à tarde, às 16h. De acordo com a coordenadora dos 4º e
5º anos, Sandra Acioly, esse é o momento que os alunos reconhecem o verdadeiro sentido da
Páscoa, e que procuramos sempre trabalhar nas aulas de Religião. “Ao trabalharmos a
encenação do espetáculo da Paixão Cristo, procuramos vivenciar com os alunos, o verdadeiro
sentido da Páscoa, que atualmente está sendo muito explorado o lado comercial da festa”,
afirma a professora.
A montagem teatral lembrará a crucificação de Jesus Cristo, havendo a substituição da coroa
de espinhos da cabeça do Messias, que é feita de papelão, e as roupas, que são mandadas
confeccionar especialmente para a ocasião.
A encenação da Paixão de Cristo do Colégio Santa Emília é uma tradição, e os alunos se
envolvem bastante na apresentação. “Cerca de 30 alunos, com idades entre 9 e 10 anos,
participam da peça. Todos fazem questão de atuar, mesmo os mais tímidos. É um momento de
interação e companheirismo, onde todos se ajudam”, afirma a diretora do espetáculo, Dione
Pontes. Os ensaios acontecem há um mês.
“O Colégio Santa Emília está sempre trabalhando os ensinamentos bíblicos nas aulas de
religião como paz, justiça, fraternidade, sendo a culminância dos trabalhos, a apresentação do
espetáculo”, conclui a coordenadora da escola, Sandra Acioly.
SERVIÇO:
Paixão de Cristo do Colégio Santa Emília
Dias: 25 – Encenação da entrada de Jesus a Jerusalém e o Lava Pés; 26 (Santa Ceia) e 27 (Paixão de
Cristo)
Local: Quadra do Colégio Santa Emília, Avenida Fagundes Varela, 375 – Jardim Atlântico – Olinda/PE
Horário: 8h e 16h
http://www.informepe.com/2013/03/espetaculo-da-paixao-de-cristo-encenado-por-alunos-do-colegio-santa-emilia/
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A Paixão de Cristo, que retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus, vai ser encenada pelos alunos
do Colégio Santa Emília, nos dias 25 (onde é encenada a entrada de Jesus a Jerusalém e o Lava
Pés,), 26 ( a Santa Ceia) e 27 (a Paixão de Cristo). A peça vai ser encenada na quadra da escola, no
período da manhã, às 8h, e à tarde, às 16h. De acordo com a coordenadora dos 4º e 5º anos, Sandra
Acioly, esse é o momento que os alunos reconhecem o verdadeiro sentido da Páscoa, e que
procuramos sempre trabalhar nas aulas de Religião. “Ao trabalharmos a encenação do espetáculo da
Paixão Cristo, procuramos vivenciar com os alunos, o verdadeiro sentido da Páscoa, que atualmente
está sendo muito explorado o lado comercial da festa”, afirma a professora.
A montagem teatral lembrará a crucificação de Jesus Cristo, havendo a substituição da coroa de
espinhos da cabeça do Messias, que é feita de papelão, e as roupas, que são mandadas confeccionar
especialmente para a ocasião.
A encenação da Paixão de Cristo do Colégio Santa Emília é uma tradição, e os alunos se envolvem
bastante na apresentação. “Cerca de 30 alunos, com idades entre 9 e 10 anos, participam da peça.
Todos fazem questão de atuar, mesmo os mais tímidos. É um momento de interação e
companheirismo, onde todos se ajudam”, afirma a diretora do espetáculo, Dione Pontes. Os ensaios
acontecem há um mês.
“O Colégio Santa Emília está sempre trabalhando os ensinamentos bíblicos nas aulas de religião
como paz, justiça, fraternidade, sendo a culminância dos trabalhos, a apresentação do espetáculo”,
conclui a coordenadora da escola, Sandra Acioly.
SERVIÇO:
Paixão de Cristo do Colégio Santa Emília
Dias: 25 – Encenação da entrada de Jesus a Jerusalém e o Lava Pés; 26 (Santa Ceia) e 27 (Paixão de Cristo)
Local: Quadra do Colégio Santa Emília, Avenida Fagundes Varela, 375 - - Jardim Atlântico - Olinda/PE
Horário: 8h e 16h
http://www.linguagrandecultural.com/2013/03/espetaculo-da-paixao-de-cristo-encenado.html
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Paixão - Alunos, entre 9 e 10 anos do Colégio Santa Emília, em Olinda,
vão encenar a Paixão de Cristo, às 8h e às 16. Nos dias 25 (a entrada de
Jesus em Jerusalém e o Lava Pés,); 26 (a Santa Ceia) e 27 (a Paixão de
Cristo).

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/col/folhadacidade/index.html
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Alunos do Colégio Santa Emilia, encenam espetáculo da Paixão de Cristo

A Paixão de Cristo, que retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus, vai ser encenada pelos alunos do
Colégio Santa Emília, nos dias 25 (onde é encenada a entrada de Jesus a Jerusalém e o Lava Pés,), 26 ( a
Santa Ceia) e 27 (a Paixão de Cristo). A peça vai ser encenada na quadra da escola, no período da manhã,
às 8h, e à tarde, às 16h. De acordo com a coordenadora dos 4º e 5º anos, Sandra Acioly, esse é o momento
que os alunos reconhecem o verdadeiro sentido da Páscoa, e que procuramos sempre trabalhar nas aulas de
Religião. “Ao trabalharmos a encenação do espetáculo da Paixão Cristo, procuramos vivenciar com os alunos,
o verdadeiro sentido da Páscoa, que atualmente está sendo muito explorado o lado comercial da festa”,
afirma a professora.
A montagem teatral lembrará a crucificação de Jesus Cristo, havendo a substituição da coroa de espinhos da
cabeça do Messias, que é feita de papelão, e as roupas, que são mandadas confeccionar especialmente para
a ocasião.
http://www.jovensmetropolitanos.com.br/2013/03/alunos-do-colegio-santa-emiliaencenam.html#axzz2OAxo0RBF
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