
 
 Comunicado 119/2018 

 Participação do Coral na Festa Alemã  
Alemão extracurricular e 2º ao 6º ano 

Campinas, 24 de setembro  2018 

 
Senhores Pais e Responsáveis,  

Nossa Festa Alemã está chegando! Será neste sábado, 29/09, das 11h às 18h.  

Será um dia de muita animação com as apresentações de músicas e danças alemãs pelos alunos do                 
Rio Branco.  

Para que a apresentação deles seja ainda mais encantadora e animada, gostaríamos de convidar os               
alunos do extracurricular de Alemão, e os alunos dos 2º ao 6º anos para um ensaio geral antes                  
da nossa Festa. 

Ensaio para a Festa Alemã 

Data Horário Local 

28/09 (sexta-feira) Das 18h30 às 19h30 Quadra 3 
 

No dia do evento, a ordem das apresentações será:  

1. Apresentação dos alunos do extracurricular de Alemão e alunos do 4º, 5º e 6º anos,               
acompanhados pelos alunos dos  2º e 3º anos do Fundamental. 

2. Apresentação dos alunos do extracurricular de Alemão e alunos do 4º, 5º e 6º anos,               
acompanhados pelos alunos do Infantil, 1º, 2º e 3º anos do Fundamental, com coreografias              
distintas. 

Confiram abaixo os horários de concentração e de apresentação:  

Festa Alemã - 29/09/2018 

Coral  Concentração Apresentações 
Alemão Extracurricular e 
2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos 11h15 (salas do Ensino Médio) 11h30 

Alemão Extracurricular e 
2º, 3º, 4º,  5º e 6º anos  13h15 (salas do Ensino Médio) 

13h30 
Infantil e 1º anos 13h15 (salas do Fundamental II) 

Atenção! Os alunos do Alemão Extracurricular e alunos do 2º ao 6º ano do Ensino 
Fundamental se apresentarão em dois momentos: às 11h30 e às 13h30 

 
Pedimos especial colaboração para que tragam pontualmente as crianças nos horários combinados.            
Durante as apresentações, os alunos deverão trajar uma camiseta lisa, da cor de sua preferência, e                
shorts ou calça do uniforme.  Sugestão: As meninas podem usar flores ou tiaras floridas. 
 
Contamos com a participação de vocês. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica  


