
 

 
 

     “O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria 

se aprende é com a vida e com os humildes.” 

Cora Coralina 

10/04/19 

Senhores Pais e Alunos,  
 

 

“Que sonhos pode um menino 
sonhar? Billy Eliot, musical baseado 

no bem-sucedido filme de mesmo 
nome, conta a história de um menino 

inglês, filho de um pai que trabalha em 
minas de carvão e que decide seguir 

outro rumo na vida, o balé! A partir 
deste sonho o menino começa a sua 

luta, e a delicadeza vence o 
preconceito!” 

Contamos com a participação de todos os 

alunos! 

  
 Data do evento: 31/05/2019 (6ª feira).  

 Local: Teatro Alfa – Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722 – Santo Amaro – SP. 

 Saída do colégio: 12h30 (neste dia, os alunos serão dispensados às 10h30 para que almocem e retornem para 

concentração na quadra externa – entrada pela Rua Tito Prates – Portão 5).  

 Retorno previsto: 20h (Praça Frederico Ozanan).  

 Custo: Setor Térreo – R$ XXXX (que poderão ser pagos à vista ou em 3 vezes com cheques pré-datados de XXXX 

para os dias 24/05, 24/06 e 24/07/19). 

 Colocar o nome da escola, do aluno, a série e o telefone do responsável no verso do cheque.  

 Os pagamentos e as autorizações deverão ser encaminhados ao inspetor do andar, impreterivelmente, até 10/05 (6ª 
feira) para confirmação no teatro.  

 Por medida de segurança é obrigatório o uso da camiseta do colégio.  

 Não será permitida a entrada no teatro com máquina fotográfica e filmadora. 

 Caso o (a) aluno (a) queira, poderá levar um lanche para ser consumido dentro do ônibus. 

 Se houver falta do (a) aluno (a) neste dia, o Teatro não faz a devolução de valores e se caso não haja a quantidade 
mínima de participantes, o passeio será cancelado!                                                                                             

Atenciosamente,  
Orientação Educacional 

 
............................................................................................................................................................................................... 

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo o aluno: _______________________________________________________________________________________ 

Ano/Série:_____________________________, a participar do evento no Teatro Alfa, no dia 31/05/2019 e, portanto, encaminho 

o pagamento da seguinte forma: 

(   ) Pagamento total    (   ) _____ vezes de R$ ____________ 

 

Assinatura: __________________________________________________________ Data: ___/___/___ 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/

