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Prezados Alunos, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Dançarte | 2017 será um evento lindo e emocionante. Mas 
para que tudo saia exatamente como planejamos e os 
estudantes ganhem confiança no dia da apresentação, 
faremos dois ensaios gerais. É imprescindível que todos os 
participantes estejam presentes: 
 
ENSAIO GERAL DANÇARTE 
Datas: 10 e 21 de novembro 
Horário: das 14h às 15h30 
Local: Colégio Certus 
 
Os estudantes matriculados no turno da tarde participarão do 
ensaio e ao final serão encaminhados para a sala de aula. 
 
Lembre-se de trazer lanche suficiente para o período.    
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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