
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
TECER (Teatro Certus) 

16/03/2017 
Circular nº 052/2017 

Sr. Pai e/ou Responsável, 

Está aberta a inscrição para a atividade extracurricular de Teatro. Este ano com uma novidade: abriremos um grupo 
para os alunos dos 8ºs e 9ºs anos do período da tarde. 
 
Criado em 1994, o grupo de Teatro TECER difunde arte, cultura, educação e entretenimento como ferramenta de 
conhecimento e possibilidade criativa através dos exercícios cênicos. Imaginação, foco e dedicação é a base. Tendo 
montado nos últimos anos espetáculos como O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas, Romeu & Julieta, 
dentre outros. Além das montagens anuais, o projeto é coparceiro do Balaio de Leitura Itinerante com encenações 
de trecho das obras paradidáticas adotadas pelo colégio, para dar o recado "Se você quer saber como acaba essa 
história, leia...", visando o estímulo a leitura. 
 
O aluno interessado deverá seguir as instruções abaixo. 
 
HORÁRIOS E TURMAS:  

TODA SEXTA-FEIRA TEM TEATRO 

 

HORÁRIO GRUPOS LOCAL DAS AULAS 

11h - 13h Grupo Manhã: 8º e 9º Fundamental II - tarde Auditório 

14h - 16h Grupo Tarde I: Fundamental II e Médio - manhã Auditório 

16h - 18h Grupo Tarde II: Fundamental II e Médio - manhã Auditório 

ATENÇÃO AOS PRAZOS:  

 15/03 a 22/03: o aluno interessado preencher e entregar o questionário anexo no Certus Store 

 24/03: será realizada uma entrevista, por ordem de chegada, em grupo, para que professor e aluno possam 

ter o primeiro contato. Abaixo horário dos grupos: 

o Das 10h às 12h: 8º anos e 9º anos – tarde. 

o Das 14h às 18h: 8º anos e 9º anos e Ensino Médio – manhã. 

 28/03: divulgação da lista com os grupos nos murais das salas de aula. 

 28/03 a 31/03: após entrevista, o aluno que for cursar, receberá uma ficha de inscrição; deverá entregar 

preenchida e assinada pelo responsável no Certus Store juntamente com o pagamento da taxa anual no 

valor de R$ 50,00.  O valor é revertido para o grupo Tecer como verba de produção de espetáculo e poderá 

ser pago em 2X no cartão de crédito, boleto e/ou a vista. 

 31/03: início das aulas. 

 01/12: encerramento do ano. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com Márcio David, gestor do Tecer, R. 219. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 

 

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

 

Autorizo o aluno (a) ....................................................................................................................................... do 
................................... a participar das aulas de teatro durante o ano letivo de 2017. 

 

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

                 nome legível do responsável                                          ass. do responsável                                     data 

 



 


