
 

Comunicado 116/2019  
Mostra de Artes Cênicas 

Ensino Fundamental e Médio 
Campinas, 01 de novembro de 2019 

 
Senhores pais e responsáveis. 
 
Estamos finalizando o Projeto “Laboratório de Teatro – 2019”. O resultado deste trabalho será              
coroado com a apresentação do espetáculo “Alice: Além do País das Maravilhas”, no dia              
13/11 (quarta-feira) às 20h, no Teatro Iguatemi - Shopping Iguatemi Campinas. Para que tudo              
corra da melhor maneira possível, e a fim de facilitar a rotina de pais e alunos, listamos abaixo                  
algumas informações importantes: 
 

CRONOGRAMA DE ENSAIOS E APRESENTAÇÃO 

Data Horário Local Atividade 

11/11 - 2ª feira 15h às 17h Auditório do Colégio 
Rio Branco 

Ensaio Geral 

13/11 - 4ª feira 13h  Colégio Rio Branco  Concentração 

13/11 - 4ª feira 14h às 18h Teatro Iguatemi  Ensaio Geral 

 
Cada aluno integrante do elenco terá direito a 15 (quinze) convites, que serão entregues a               
partir do dia 06/11 com a secretária da direção pedagógica, Rosana Gimenes. Finalizada a              
entrega desses convites, faremos um remanejamento dos que restarem para atender aos alunos             
que precisarem de extras além dos já adquiridos (desde que não ultrapasse a lotação do teatro). 
 
ATENÇÃO: o colégio disponibilizará o transporte até o teatro com acompanhamento de            
funcionários no seguinte horário: 13/11 - saída do colégio às 13h30 

 
A autorização para o transporte é obrigatória e deverá ser entregue para a secretária Rosana               
até o dia 11/11 (segunda-feira). 
 
Visando maior segurança, a retirada dos alunos do Teatro só poderá ser feita pelos              
responsáveis. 
 
Atenciosamente, 

  
  Christian Schlosser                    Cíntia Patrick Capellato                 Nelson Henrique Mortean 
Professor responsável             Coordenadora Pedagógica EFII       Coordenador Pedagógico EM 
____________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
Autorizo o (a) aluno (a) __________________________________________do_____ano______ 
a participar das atividades do dia 13/11 no Teatro Iguatemi - Shopping Iguatemi Campinas, em               
transporte fornecido pelo Colégio Rio Branco. Estou ciente de que o horário deverá ser              
respeitado. 
 
Nome do responsável: ____________________________________ Telefone: ______________ 
 
Assinatura: ____________________________________________ 
 


