
Peça Teatral “Doralice, a menina descalça” – Teatro Renascença  

4º e 5º ano (tarde)  
 Estimadas famílias,                                                                                 Porto Alegre, 06 de maio de 2019. 

 Paz e Bem! 

 Informamos que no dia 14/06/2019, sexta-feira, das 13h30min às 16h30min, os estudantes das Turmas 42, 
43, 52 e 53, acompanhados por suas respectivas professoras e monitoras, por auxiliares do Serviço de Disciplina e 
pela Orientadora Renata Gustavo, realizarão uma saída de campo para assistirem à peça teatral “Doralice, a menina 
descalça”, no Teatro Renascença. 

  Esta atividade tem como objetivos: 

#Propor uma reflexão através da realidade e do meio no qual a personagem Doralice está inserida; 

#Despertar o interesse e estimular a criança a tomar contato com a linguagem do teatro, por meio de interpretações 
divertidas e curiosas, figurinos e cenários criativos; 

#Por intermédio do convite à participação ativa na cena, permitir a identificação da criança com alguns dos 
personagens, auxiliando no processo de elaboração da sua maturação emocional. 

 

Orientações importantes 

# O número do documento informado na autorização deve ser o da certidão de nascimento. Não é necessário 
apresentar esse documento, pois a secretaria da Escola já o tem. 
# Pedimos pontualidade no horário de chegada das crianças às 13h30min. 
# O horário de retorno está previsto para as 16h30min, podendo haver atrasos em função do trânsito. 
# O uniforme é de uso obrigatório. 
# A bagagem de mão deverá ser identificada. 
# Os estudantes estarão sendo acompanhados pelas professoras das turmas e por profissionais da Escola. 
# O deslocamento ocorrerá sob a responsabilidade da Transportadora Escolar Sra. Viviane Agliardi. 
# Não é necessário que a criança traga o material escolar, apenas o lanche. 
# Informamos que a saída de campo será cancelada e o valor pago restituído, caso o número de inscrições seja 
inferior a 80% do número de estudantes. 
# Haverá aula, em horário normal, para os estudantes que não participarem da Saída de Campo.  
O valor a ser pago para esta Saída de Campo, que inclui o custo com transporte e o ingresso para o teatro é de 
R$30,00 (trinta reais) e deverá ser entregue à professora até as 17h30min do dia 04/06/2019, terça-feira, 
impreterivelmente. 
# Não aceitaremos pagamento após a data combinada: 04 de junho, 17h30min.  
# Não aceitaremos pagamento entregue sem autorização e vice-versa. 

Esse comunicado pode ser encontrado em nosso site www.escolansbrasil.com.br (downloads).  

Certas de podermos contar com a sua colaboração, nosso abraço fraterno!                                                                                   

                                               Supervisão Escolar e Educadoras da Etapa. 

Devolver a autorização abaixo preenchida, com o valor correspondente, até 04/06/2019, 17h30min. 

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

  

Autorização (entregar somente esta parte) 

Autorizo o/a estudante ___________________________________________________, Certidão de Nascimento (do 
estudante) nº _____________________, da turma _____________, da Escola Nossa Senhora do Brasil, a participar 
da Saída de Campo ao Teatro Renascença, no dia 14 de junho de 2019. 

Assinatura do Responsável: ___________________________ Data: ______/______/2019.  

 

http://www.escolansbrasil.com.br/

