
         A COOPERATIVA DE TEATRO EDUCATIVO 
OSCAR FELIPE APRESENTA: 



NEM TODOS CONHECEM A VERDADEIRA HISTÓRIA DO BRASIL! 

Mas no Espetáculo O Sambão de Cabral a Isabel você 

aprende a História do Brasil de um jeito divertido com    

   muita música, dança e fatos importantes! 

 



O DESCOBRIMENTO... 

Uma divertida história contando desde antes do descobrimento, 
mostrando como os índios jogavam futebol com bola de látex de 
mangabeira antes mesmo do descobrimento, mas sem violência 

como acontece nos dias de hoje.  

 



ENTREVISTA DE PEDRO ALVARES CABRAL... 

Com o Descobrimento o Pedro Alvares Cabral é convidado para 
dar uma entrevista para a grande e talentosíssima Eve Camacho 

representada pela eterna garota de Ipanema 

 Helô Pinheiro. 



FAMÍLIA REAL VINDO PARA O BRASIL 

Mostra a vinda da família Real Portuguesa e as bagunças 

que fizeram para chegar até o brasil e também mostra como 

nasceu a moda do cabelo curto, vocês imaginam o porquê? 

 



PRIMEIRA ARTE ENSINADA POR ANCHIETA 

O teatro, a quem não gosta de um bom espetáculo, pois essa 

foi a primeira arte ensinada por Anchieta e vocês tem que 

conhecer de onde vieram todos os atores para este 

espetáculo! 

 



TRAIÇÃO... 

Aprendendo um pouco sobre a traição que vem desde séculos 

passados onde Joaquim José da Silva Xavier vulgo 

Tiradentes foi covardemente traído!! 

 



MUITOS OUTROS FATOS DA HISTÓRIA DO BRASIL 

Há fatos interessantes como o bumba meu boi, macule lê, 
capoeira, abolição e muitos fatos apimentados da história do 

Brasil!!! 

 



SAMBÃO COMEDIA DA HISTORIA DO BRASIL 
 

Venha se emocionar com a História do Brasil antes do Descobrimento 
até a Abolição da escravatura. 

Teatro Ruth Escobar ou Similar  sábados e domingos 19hs  

  

Telefone: +55 11 94001-0827 ou +55 11 2959-6630 Lucy Lima Santos 

 



Seja uma empresa parceira do teatro e da educação 

com Sambão de Cabral a Isabel. 

Todos podem ajudar. 

Conto com sua cooperação nossa divulgação 

Obrigada  Lucy Lima. 

 



COTAS INDÍGENAS (INTEGRAL) 

O parceiro terá exclusividade do patrocínio. Receberá vasta 

divulgação da empresa em todo o material divulgacional, 

jornais, programas e 4000 ingressos, filipetas, e 

apresentações exclusivas para os convidados. 



COTAS DESCOBRIMENTO 



COTAS FAMÍLIA REAL PORTUGUESA 

Com quatro parcelas de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais), 

nosso parceiro terá no espetáculo a divulgação em programas, 

folders, cartazes, ingressos, filipetas e banner divulgando o 

espetáculo, e receberá 10 ingressos para cada apresentação. 

 



CONTATOS: 

Lucy Lima Santos 

+55 11 94001-0827  

 +55 11 2959-6630 

lucylima@terra.com.br 
 


