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Circular nº 089/2017 - 6ºAno ao 9º Ano do Ensino Fundamental
Assunto: Projeto Cultural.

Senhores Pais ou Responsáveis:

Campinas, 20 de junho de 2017

O Projeto Anual que está em desenvolvimento em 2017 é o Projeto Cultural. Ao longo do ano, cada
aluno está aprendendo, vivenciando e produzindo diversas formas de manifestação artística e cultural em
seu cotidiano escolar. O resultado de todo esse trabalho será apresentado em uma grande Exposição
Cultural, no mês de outubro.
Uma das formas de Arte trabalhadas no segundo semestre será o teatro. Para que possam passar
plenamente pela experiência teatral, os alunos terão, em setembro e outubro, atividades relacionadas a
esta arte, dentre elas:
• Assistirão a uma palestra sobre a história do teatro e a importância dessa arte na vida atual e no
nosso cotidiano;
• Participarão de oficinas teatrais sobre palco, prática de oratória, interpretação, expressão corporal,
maquiagem, cenografia, figurinos, pesquisa, direção e produção de teatro;
• Assistirão a dois espetáculos teatrais profissionais apresentados no anfiteatro do Colégio: um em
setembro, para os alunos, e outro em outubro, durante a Mostra Cultural, aberto também ao
pais/familiares.
Todas as atividades serão desenvolvidas com o acompanhamento de profissionais da Companhia
Teatral Sia Santa. A companhia tem uma rica trajetória profissional no teatro e está no mercado há
mais de 40 anos.
Para custeio de toda essa vivência teatral, solicitamos o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por aluno.
Informamos que não haverá cobrança de outras taxas relativas ao Projeto Cultural ao longo do ano.
Cada aluno deverá entregar o valor solicitado, juntamente com o canhoto abaixo, devidamente
preenchido, para a professora de Língua Portuguesa ou Produção de Textos de sua turma, no período de
21 a 26/06.
Detalhamento das opções de pagamento:
- Uma parcela de R$60,00 – até 26/06.
- Duas parcelas de R$30,00 – até 26/06 e 11/08.
- Três parcelas de R$20,00 – até 26/06, 11/08 e 11/09.
Observação: Caso opte pelo pagamento parcelado, as prestações referentes a agosto e setembro
deverão ser enviadas em cheque, com o registro do nome e ano do aluno no verso do cheque,
juntamente com o pagamento da primeira parcela.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

Diretoria e Coordenação da Equipe de Linguagens
________________________________________________________________________________
Participação do(a) aluno(a) nas atividades de Teatro do Projeto Cultural
Nome do Aluno: __________________________________________ nº:______ Ano: _______
Assinatura do Responsável: ________________________________________________________

