Atores
mirins
homenagem a seus
professores

prestam
queridos

Dia 15 de Outubro comemoramos o Dia do Professor!
Convidamos atores mirins a enviar uma mensagem e prestar sua
homenagem aos mestres que dedicam a vida na arte de ensinar
e levar conhecimento e formação a todos nós.
Alice Sigmaringa, Duda Wendling, Edu Pinheiro, Fhelipe Gomes,
Gabriel Moura, Giovanna Rispoli, João Fernando Pydd, Luiz
Eduardo Toledo, Pedro Pupak, Raffael Pietro e Vitoria
Masciel enviaram lindas mensagens, demonstrando a admiração,
carinho e respeito pelos seus queridos mestres.

Alice Sigmaringa – personagem Sárvia –
Novela A Regra do Jogo – Rede Globo
“Amo minha Professora Anna Lúcia
Guedes e adoro meu Colégio Aldeia
Montessori!!! Parabéns a todos os
professores!!!”

Duda Wendling – personagem Dóris –
Novela Cúmplices de um Resgate –
Canal SBT
“Professores são pessoas que temos que
valorizar muito, pois eles são os que
nos dão base para termos um futuro
melhor.”

Edu Pinheiro – personagem Ramsés –
Novela Os Dez Mandamentos – Rede Record
“Professor, ensina pra viver, vive pra
educar!!! Parabéns mestre Jucinei!!! “

Fhelipe Gomes – personagem Téo – Novela
Cúmplices de um Resgate – Canal SBT
“Adoro teatro e esta é minha querida
professora que também é atriz e
diretora!!! Parabéns Simone Hidalgo e a
todos os professores da minha vida!”

Gabriel Moura – personagem Benjamin Novela Cúmplices de um Resgate – Canal
SBT
“É difícil escolher um professor dentre
tantos que temos, mas um em especial
marcou e vem marcando a minha vida. O
nome dele é Ariel, ele é meu professor
de interpretação no SBT. Ele vem me
ajudando na minha profissão, pois é
muito parceiros, interessado e
carismático. Está sempre pronto para
tirar qualquer dúvida e super competente
em tudo o que faz. Por isso gostaria de
homenageá-lo. Parabéns!!!”

Giovanna Rispoli – personagem Jojô –
Próxima novela das 19hs – Rede Globo
“Adoro fazer aulas de teclado com a
professora e atriz Ilana Portnoi!
Parabéns Ilana e também a todos os
professores do Colégio Saint John onde
estudo. Amos todos os professores!”.

João Fernando Pydd – personagem Chibale
– Novela Os Dez Mandamentos – Rede
Record
“Obrigado minha Vovó e professora Hebe
por me ajudar nas minhas dificuldades
escolares, pois sei que você foi uma
excelente professora. Beijos a todos os
professores no seu dia.”

Luiz Eduardo Toledo –
personagem Eliezer – Novela Os Dez
Mandamentos – Rede Record
“Agradeço muito ao meu professor e
preparador vocal Luiz Gwyer por ter
acreditado em mim. Ele é muito
talentoso, dedicado e querido”.

Pedro Pupak – personagem Moises – Novela
Os Dez mandamentos – Rede Record
“Minha Tia Dani obrigado por me ensinar
a ler os meus textos. Rsrsrrsrs
…Obrigado pelo carinho e atenção. Te
adoro!”

Raffael Pietro – personagem
Pedroca – Novela I Love Paraisópolis –
Rede Globo
“Professor Luiz Gwyer, meu querido
professor de canto! Muito obrigado pelo
seu carinho e dedicação! Aprendi a amar
cada vez mais, todas as notas musicais!
Agora posso dizer:
Mas se é amigo de fato
A gente deixa como ele está
É tão lindo, não precisa mudar
É tão lindo é tão bom de se gostar
E eu adoro
É claro
Bom mesmo é a gente encontrar
Um bom amigo!
Tio Luiz é meu amigo. Feliz Pelo seu
Dia, querido mestre!”

Vitoria Masciel – personagem Mariana –
Novela Gaby Estrella – Canal Gloob
“Ser professor não é apenas transferir
conhecimento, mais criar personalidade
para sua própria educação!!! Parabéns a
todos os professores”
O Portal Eguinho deseja a todos os professores um Feliz
Dia!!!

Atores de Cúmplices de um
Resgate falam sobre o Dia das
Crianças
Perguntamos aos atores Fhelipe Gomes (Téo Cavichioli), Bia
Lanutti (Lola) e Duda Wendling (Doris), estrelas mirins da
novela Cúmplices de um Resgate, atual sucesso do SBT
curiosidades sobre o Dia das Crianças, data mais esperada do
ano entre a garotada!
Fhelipe Gomes – 14 anos
Personagem: Téo Cavichioli

: Qual foi o presente inesquecível do dia das crianças?

Fhelipe: Um celular que na época queria muito!
: Quais são as suas brincadeiras preferidas?

Fhelipe: Jogar futebol com amigos, nadar e videogame!
: Qual a programação para este dia da criança?

Fhelipe: Quero ficar com minha família e me divertir!
: Qual o presente que deseja ganhar este ano?

Fhelipe: Um IPhone6!

Bia Lanutti – 10 anos
Personagem: Lola

: Qual foi o presente inesquecível do dia das crianças?

Bia: Uma bicicleta!
: Quais são as suas brincadeiras preferidas?

Bia: Pega-pega, brincar de cozinhar, bonecas, etc.
: Qual a programação para este dia da criança?

Bia: Faremos um passeio no Parque Aquático!
: Qual o presente que deseja ganhar este ano?

Bia: Os bonecos do Descendentes (o casal – Mau & Ben)!

Duda Wendling – 09 anos
Personagem: Doris

: Qual foi o presente inesquecível do dia das crianças?

Duda: Um vídeogame!
: Quais são as suas brincadeiras preferidas?

Duda: Adoro Pique esconde!
: Qual a programação para este dia da criança?

Duda: Vou brincar com meus amigos!
: Qual o presente que deseja ganhar este ano?

Duda: Espero ganhar uma Boneca Descendentes!

Mariana Lewis é destaque em
musicais infantis no Rio
O atriz mirim Mariana Lewis conta sobre sua rotina de ensaios e

trabalhos.

: Como você se interessou pela arte de atuar? Quem te incentivou?

Mariana: Comecei a fazer curso de teatro com 6 anos com
a professora Anna Wiltgen no Teatro Fashion Mall e este
ano entrei para Fazart de Grazi Luz. Sempre gostei de cantar
e minha māe me incentivou no teatro. Agora descobri o
teatro musical e estou adorando!
:

Qual o personagem de teatro que mais gostou de fazer?

Mariana:
Gostei muito de fazer a doce menina Nina da
peça “Entremundos” de Joana Cabral e Lidy Marx e a macaca
engraçada Xuxu da peça Tarzan O grande Homem de Grazi Luz.
Personagens bem diferentes e que ficaram marcados.
: Qual a maior diferença que você vê entre o trabalho do ator na TV e no Teatro?

Mariana:

Na TV o desafio é interpretar para as câmeras, o

teatro tem a emoção do publico!
: Quais atores te inspiram?

Mariana: Gosto muito do Mr. Bean e da Demi Lovato, ela canta
e interpreta bem.
: Qual seu próximo trabalho no teatro?

Mariana: Estou ensaiando a peça “Rei Leāo” em que farei a
personagem Nala pequena. Estréia prevista para novembro no
Teatro Fashion Mall.
PING PONG
Nome: Mariana Lewis
Idade: 10 anos
Um hobby: fazer pulseiras coloridas de Rainbow Loom, passo
horas fazendo coisas muito bacanas.
Um animal: meu cachorro Bingo
Cor: vermelho
Estilo de roupa: confortável
Personagem de TV: Spencer de Pretty Littles Liars
Personagem de teatro: Peter Pan
Uma frase: “Vá até o fim e nāo desista!”
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