
FESTA  DA 
PRIMAVERA 

SET 
 2 3 

das 11h 
 às  15h 

Prezados Alunos, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
  

Nossa 1º Festa da Primavera está chegando! Preparem-se, 
pois será um evento incrível, descontraído e cheio de 
novidades.  

A programação* conta com diversas oficinas e uma série 
de atividades contagiantes que serão abertas para toda a 
comunidade. Entre elas, o “PALCO DA FAMÍLIA” - que será 
um espaço reservado para manifestações artísticas e 
culturais. Os principais objetivos desta proposta são: 
divulgar 

Você tem um talento é quer dividi-lo conosco? Saiba como participar: 

- A atividade é aberta para estudantes da Ed. Infantil ao Ensino Médio e toda a família; 

- Para participar, é necessário solicitar a FICHA DE INSCRIÇÃO na coordenação e devolvê-la 
preenchida até o dia 11/09 – impreterivelmente; 

- A participação pode ser individual ou em grupo nas modalidades: música, dança, teatro e poesia; 

- Todas as apresentações devem estar de acordo com os padrões de um ambiente escolar. Desta 
forma, letras de músicas ou roteiros não podem conter conteúdos discriminatórios, ofensivos e 
palavras com sentidos pejorativos ou que firam de alguma maneira os direitos humanos;  

- O Certus disponibilizará a estrutura de palco e som. Entretanto, toda e qualquer produção, 
instrumentos, adereços ou vestimentas necessários para viabilizar a apresentação, é de total 
responsabilidade dos participantes; 

- O Certus Colégio, não se responsabiliza por danos ou extravio de objetos de qualquer espécie 
utilizados durante as apresentações; 

- Os instrumentos musicais deverão ser previamente afinados para evitar atrasos, não cabendo ao 
Certus nenhuma responsabilidade sobre eles; 

- Cada apresentação terá tempo de no máximo 15 minutos; 

- No dia do Evento, os participantes deverão chegar ao local com uma hora e meia de antecedência 
para organização. O horário de cada apresentação será divulgado posteriormente. Acompanhe! 

*Outras informações sobre a programação e oficinas seguirão posteriormente. Aguarde! 
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divulgar e estimular habilidades individuais, além de promover entretenimento e cultura à 
comunidade escolar.  
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