CIRCULAR 62/2018 - FESTA DE ENCERRAMENTO
Educação Infantil e 1º ano - - Data: 31/10/2018

Senhores pais e responsáveis,
Conforme comunicado anteriormente nossa Festa de Encerramento está se aproximando. Os alunos já estão
se preparando para a linda e emocionante surpresa que farão para todos vocês no Teatro Santa Cruz. Para que
todos possam se organizar, segue abaixo o cronograma:

Data

24/11/2018

--

Local

Teatro Santa Cruz

--

Endereço

Rua Orobó, 277, alto de Pinheiros

--

Convites

inclusos

Todos os alunos que participarem da festa terão

no pagamento da

direito a 4 convites. Os convites nos permitem

festa

quantificar quantas pessoas teremos na plateia, uma
vez que o espaço é limitado a 500 cadeiras. Sendo
assim, todo convidado que tiver idade para ocupar um
lugar, entrará como “pagante”.

Estacionamento

Portaria 2, Rua Arruda Botelho.

Valor único: R$20,00.

O pai que desejar pode:
1 – Estacionar o carro na rua Orobó.
2- Deixar a criança na portaria 11 com
um responsável da escola e depois
entrar com o carro pela portaria 2.

Convites extras

Serão vendidos a partir do dia 01/11.
Valor R$20,00.

Os convites extras são limitados e
de acordo com o número de
crianças em cada espetáculo.

“Ainda acabo fazendo livros onde nossas crianças possam morar”
Monteiro Lobato
Colégio SER – Avenida Vida Nova, 166 – Tel: 4788-8777 - Taboão da Serra.
www.colegioser.com
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Horários

das

apresentações

Espetáculo 1 – 11h
Turmas
Infantil 3A - manhã
Infantil 3B - manhã
Infantil 4A - manhã

Ao término de cada apresentação,
todas

as

pessoas

da

plateia

deverão sair do teatro para que
possamos reorganizar o espaço
para próxima apresentação.

Infantil 4A - tarde
Infantil 5B - manhã
Infantil 5C - tarde
1º ano A - manhã

A

cada

apresentação

os

convidados deverão apresentar os
convites para entrar no teatro.

1º ano A - tarde
Espetáculo 2 – 14h
Turmas
Infantil 3B - tarde
Infantil 4C - manhã
Infantil 4C - tarde
Infantil 5C - manhã
Infantil 5B - tarde
1º ano C - manhã
1º ano B - tarde
Espetáculo 3 – 16h
Turmas
Infantil 1/2A - manhã
Infantil 1/2A - tarde
Infantil 3A - tarde
Infantil 4B - manhã
Infantil 4B - tarde
Infantil 5A - manhã
Infantil 5A - tarde
1º ano B - manhã
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MAPA DO LOCAL

Todos os alunos devem chegar ao local com 30 minutos de antecedência e já com a fantasia. Eles deverão ser
encaminhados até as professoras e auxiliares responsáveis para ficarem em concentração. Após esse momento os
pais já poderão se dirigir a fila para entrada no teatro.
Imagens do local

Caso haja dúvidas relativas as orientações acima, por favor entrem em contato com a coordenação:
gabriela.baliana@colegIoser.com
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