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Em 17.10.2018

Senhores Pais/responsáveis,

Senhores Pais/responsáveis,

As obras literárias, pela riqueza artística imanente, suscitam

As obras literárias, pela riqueza artística imanente, suscitam

muitas discussões e trabalhos paralelos para que se possa explorar

muitas discussões e trabalhos paralelos para que se possa explorar

melhor e fruí-las. Assim, as turmas do 6º Ano do Ensino Fundamental

melhor e fruí-las. Assim, as turmas do 6º Ano do Ensino Fundamental

vêm trabalhando a peça teatral A morte tem sete herdeiros, da qual

vêm trabalhando a peça teatral A morte tem sete herdeiros, da qual

farão apresentação no Auditório da escola.

farão apresentação no Auditório da escola.

Com isso, os alunos participantes de cada turma precisarão vir

Com isso, os alunos participantes de cada turma precisarão vir

também ao Colégio no respectivo contraturno, porque farão sempre duas

também ao Colégio no respectivo contraturno, porque farão sempre duas

apresentações (manhã e tarde).

apresentações (manhã e tarde).

No dia 18 de outubro (quinta-feira), os alunos responsáveis pela

No dia 18 de outubro (quinta-feira), os alunos responsáveis pela

encenação das turmas A, B, C e D farão as apresentações no horário

encenação das turmas A, B, C e D farão as apresentações no horário

normal da manhã e, também, às 14h, portanto no contraturno.

normal da manhã e, também, às 14h, portanto no contraturno.

No mesmo dia (18.10.18), os alunos responsáveis pela

No mesmo dia (18.10.18), os alunos responsáveis pela

encenação das turmas E e F precisão estar no Colégio às 9h para a

encenação das turmas E e F precisão estar no Colégio às 9h para a

apresentação, portanto no contraturno, e no horário normal da aula

apresentação, portanto no contraturno, e no horário normal da aula

vespertina, quando farão nova apresentação.

vespertina, quando farão nova apresentação.

Agradecemos o apoio e a colaboração dos senhores para o
sucesso desse evento.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

Agradecemos o apoio e a colaboração dos senhores para o
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Coordenação Pedagógica

