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O livro Indignados com a poluicao, o grande lixao que esta se tornando o planeta, o astro rei e
a lua protagonizam uma visceral e estranha disputa. Um indio, um coelho, e uma margarida
encontram-se no epicentro dessa trama infantil que aborda questoes fundamentais para a
democracia e a cidadania: â€¢o consumismo incontrolavel; â€¢o materialismo exacerbado;
â€¢o dinheiro substituindo a divindade; â€¢os homens e o planeta - feridos de morte agonizam; â€¢a necessidade de resgatar a espiritualidade das pessoas e do terra. Colecao
Educacao, Teatro & Democracia Teatro e democracia sao dois valores cultuados pelas
civilizacoes modernas e desenvolvidas. Nao por acaso, ambos se originaram na regiao
geografica tida como o berco da civilizacao ocidental: a Grecia antiga; a Grecia de Sofocles,
Esquilo, Aristoteles, Platao... E bem verdade que a historia registra a existencia, tanto de um
como de outro, permeando outras civilizacoes da antiguidade como a India, Egito e povos do
continente asiatico. Mas no formato como teatro e democracia se apresentam hoje, dentre nos,
esta heranca - sem duvidas - devemos aos helenos. Portanto, ambos nasceram na Grecia
antiga, oriundos de movimentos genuinamente populares, sorvendo das pracas e logradouros
publicos, colocando a grande arte e a grande politica num patamar substancialmente superior.
Nesta Colecao, se reverencia o teatro e a democracia com quatro pecas teatrais completas.
Todas elas conduzem o leitor a este universo politico em que latejam nossos direitos e nossos
deveres. Os conteudos apropriados no formato de pecas teatrais possibilitam, tambem, que
pais & filhos, alunos & professores, a comunidade de forma geral, incorpore os fundamentais
conceitos e assuntos aqui enfocados. Quatro livros compoem a Colecao: Livro 1 â€“ A bruxa
chegou... peguem a bruxa Livro 2 â€“ Carrossel azul Livro 3 â€“ Quem tenta agradar todo
mundo, nao agrada ninguem Livro 4 â€“ O dia em que o mundo apagou O autor Antonio
Carlos dos Santos atua no teatro desde 1970. Escreveu e dirigiu centenas de espetaculos,
tendo ministrado cursos e oficinas de teatro em diversas unidades da federacao. Criador da
metodologia de producao de teatro popular de bonecos Mane Beicudo e da tecnologia de
planejamento estrategico Quasar K+. Mantem tres blogs atualizados semanalmente: Teatro:
http://teatromanebeicudo.blogspot.com.br/ Cultura & Educacao:
http://culturaeducacao.blogspot.com.br/ Planejamento estrategico:
http://planejamentoestrategicoquasark.blogspot.com.br/
Je kurzer, je doller! Zur Professionalisierung von politischen Wahlwerbespots und deren
Rezeption (German Edition), Progress and Robbery and Progress and Justice: An Answer to
Henry George, the Demi-Communist, Experiments in Modern Analytical Chemistry,
Kierkegaards Writings, XXVI: Cumulative Index to Kierkegaard`s Writings, Taking to the
Skies (None), Speeches and Writings of Abraham Lincoln (Tantor Audio & eBook Classics),
The 2007 Import and Export Market for Toys Representing Animals and Non-Human
Creatures in Austria, Bead Tapestry Patterns Peyote Antique Oriental Poppy Rose Playboy,
The Ball on the Roof,

Page 1

O dia em que o mundo apagou: Teatro infantil: consumismo e espiritualidade (Colecao Educacao, Teatro & Democracia Livro 4) (Portuguese Edition)

[PDF] Je kurzer, je doller! Zur Professionalisierung von politischen Wahlwerbespots und
deren Rezeption (German Edition)
[PDF] Progress and Robbery and Progress and Justice: An Answer to Henry George, the
Demi-Communist
[PDF] Experiments in Modern Analytical Chemistry
[PDF] Kierkegaards Writings, XXVI: Cumulative Index to Kierkegaard`s Writings
[PDF] Taking to the Skies (None)
[PDF] Speeches and Writings of Abraham Lincoln (Tantor Audio & eBook Classics)
[PDF] The 2007 Import and Export Market for Toys Representing Animals and Non-Human
Creatures in Austria
[PDF] Bead Tapestry Patterns Peyote Antique Oriental Poppy Rose Playboy
[PDF] The Ball on the Roof
Just now we get a O dia em que o mundo apagou: Teatro infantil: consumismo e
espiritualidade (Colecao Educacao, Teatro & Democracia Livro 4) (Portuguese Edition) book.
Thank you to Jorja Fauver who give us a file download of O dia em que o mundo apagou:
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