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Circular: nº 098 /2017 – Alunos do período da tarde
Assunto: Convite para participação em gravação de vídeo
Campinas, 14 de agosto de 2017.
Senhores Pais e Alunos:
Como parte integrante das atividades do Projeto Cultural 2017, realizado pela Área de
Linguagens do Ensino Fundamental II, faremos, na próxima semana, no período da manhã, a gravação
de um vídeo (Lip Dub) e é de extrema importância a participação de todos os alunos.
Seguem abaixo os dados informativos sobre a filmagem:
DATAS: 21/08/2017 – 2ª feira – Ensaio geral – a partir das 7h30min.
22/08/2017 – 3ª feira – Gravação – a partir das 7h30min.
LOCAL: Colégio. Os alunos devem chegar às 7h15min e se dirigir para as seguintes salas:
6os Anos D/E – Sala 25.
7os C, 8º D e 9º D – Sala Maria Villac.
Importante:
• No dia da filmagem, os alunos devem vir prontos (com o figurino da filmagem) de casa, mas deverão
trazer uma muda de uniforme na mochila, para se trocarem depois.
• O término das atividades está programado para ocorrer até por volta das 10h, mas pode haver
alterações.
• Ao final das atividades, os alunos do período da manhã voltarão para as salas e terão aulas normais
até o fim do período. Os alunos do período da tarde poderão entrar em contato com seus
responsáveis para que venham buscá-los, ou poderão ficar direto para as aulas da tarde. Nesse caso,
sugerimos que reservem almoço com antecedência na cantina.
• À tarde, haverá as aulas normais desses dias. Os alunos que ficarão direto deverão, portanto, trazer
material e uniforme.
Desde já agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,
A Diretoria.

