Carta 351/2018

Salvador, 03 de dezembro de 2018.

Aos
Senhores Pais de Alunos do Colégio São Paulo  Fluency & Tech.
do 5o ao 8o Ano do EF.
Ref.: Curso de Teatro.
Prezados Senhores:
Serve a presente para informar-lhes que o Colégio São Paulo oferece aos seus alunos do 5o ao 8o ano do EF, matriculados
no turno matutino, opcionalmente, um curso de Teatro, com o objetivo de estimulá-los através do processo de criação. As
aulas terão início no dia 08/02/19 e funcionarão até o final do ano letivo, portanto, de fevereiro a novembro.
O Teatro é uma das atividades educacionais mais completas, pois envolve corpo, mente e emoção. Assim como em
qualquer outra disciplina escolar, é de importância fundamental a participação do(a) aluno(a) nas dinâmicas
desenvolvidas em sala de aula, que se caracterizam por processos criativos e lúdicos nos quais são apresentados,
aos alunos, os elementos formais do teatro. Tais dinâmicas serão complementadas por textos a serem estudados
pelos alunos e, posteriormente, discutidos e refletidos em sala de aula. O curso será oferecido uma vez por semana,
às sextas-feiras, das 13h às 14h40min.
Os alunos que desejarem, opcionalmente, participar do Curso de Teatro, poderão fazê-lo, bastando, para tanto,
matricularem-se no referido curso no período da efetuação da matrícula para o ano letivo de 2019, do dia 10/12/18
até o dia 21/01/19, na Sala de Matrículas do Colégio São Paulo – Térreo, ou no decorrer da primeira semana de
aulas, na Central de Matrículas, se ainda existirem vagas disponíveis.
O valor total anual do Curso de Teatro, para o ano letivo de 2019, já incluído o material de uso pelos alunos nas
aulas, à exceção do uniforme, é de R$ 1.800.00 (um mil oitocentos reais), a ser pago na Tesouraria do Colégio, no
ato da matrícula do(a) aluno(a) no curso de Teatro, em até 08 (oito) parcelas mensais, consecutivas e iguais, no
valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) cada uma.
Se, porventura, o(a) aluno(a) não desejar continuar frequentando as aulas durante o ano letivo, deverá ter o seu
desejo formalizado junto à Central de Matrículas. Nesse caso, o Colégio devolverá aos Senhores o valor que tiver
sido pago, correspondente ao período que não será cursado pelo(a) aluno(a), excluindo-se o mês da referida
formulação do pedido.
Outras informações a respeito do curso de Teatro, a exemplo de uniformes apropriados, estarão à disposição dos Senhores
na Central de Matrículas, onde encontrarão também o Livreto Informativo de Atividades Extraclasse Opcionais.
É importante informar-lhes que a oferta desse curso aos alunos está condicionada a um mínimo de 08 (oito) alunos por
turma e ao número de turmas que serão oferecidas. Por isso, será respeitada a ordem de matrícula dos interessados.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos, subscrevemonos com votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico Pedagógico

