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Circular: nº 042 /2017 – 8º Ano do Ensino Fundamental
Assunto: Estudo Cultural TV Rede Século 21
Campinas, 05 de abril de 2017.
Senhores Pais e Alunos:
Como parte integrante das atividades realizadas pelo Projeto Cultural 2017, com a finalidade
de apresentar conceitos teóricos e uma vivência prática relacionada à mídia, à cenografia e para uma
melhor preparação de nossos alunos para o estudo do teatro, realizaremos um ESTUDO CULTURAL
com os 8º Anos do Ensino Fundamental.
DADOS INFORMATIVOS:
LOCAL: TV Rede Século 21 - Valinhos/SP.
DATAS: 04/05/2017 – 5ª feira – Turmas: 8ºs Anos A e D.
05/05/2017 – 6ª feira – Turmas: 8ºs Anos B e C.
HORÁRIOS: Os alunos do período da manhã deverão vir no horário normal de aula (às 7h15min), pois
terão aulas até o horário da ida. Os alunos do período da tarde deverão chegar às 8h30min (entrar
pela portaria da Av. Saudade). Saída do Colégio: 8h45min. Chegada ao Colégio: 13h30min. Alunos do
período da tarde terão aulas normalmente no dia, após sua chegada.
ALIMENTAÇÃO: Como tomarão o lanche na emissora, é conveniente os alunos levarem LANCHE
REFORÇADO. Os alunos do período da tarde terão mais um intervalo na chegada ao Colégio, antes de
iniciarem as aulas, para que se alimentem novamente.
TRAJE: É obrigatório o uso de camiseta do uniforme. Poderão usar calça jeans, moleton ou elanca
(azul marinho), ou bermuda (azul marinho). É aconselhável o uso do tênis.
MONITORIA: Funcionários especializados da emissora.
ACOMPANHANTES: Professores do 8º Ano.
CUSTO: Apenas o valor do ônibus - R$10,00 por aluno.
Obs. A autorização e o pagamento deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 19/04/2017
para o aluno representante da classe. Após esta data, o aluno não participará do Estudo Cultural.
....................................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu(a) filho(a) a sair com o Colégio Dom Barreto para Estudo do Meio na TV Rede
Século 21 em Valinhos - SP, no dia _____/05/ 2017.
Nome do(a) aluno(a): _________________________________________ R.G.____________________
8º Ano: _______
Assinatura do(a) responsável:___________________________________ R.G. __________________
Data:____/____/______.

