
 
 

 

São José-SC, 06/08/2014 

 

                  Ser estudante é aprender coisas novas para tornar-se uma pessoa melhor a cada dia! 

                                    

                                   Srs Pais e/ou Responsáveis, 

                                   Em comemoração ao Dia do Estudante (11/08/2014), promoveremos 

atividades comemorativas, com cunho recreativo e cultural.  

No dia 12/08 teremos para as turmas do 6º Ano ao Terceirão, a apresentação da peça teatral “Oredm 

e Proergsso”, com o Grupo Risco de Teatro. 

O enredo “Oredm e Proergsso” pretende dialogar sobre o nosso cotidiano: o Brasil. Dialogar, pois 

entende-se que o conteúdo exposto neste trabalho é de interesse – ou pelo menos deveria ser -  de todos. O 

que os(as) educandos(as) presenciarão nada mais é do que o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia: uma nação 

com inúmeras qualidades sufocadas por problemas sociais e políticos.  

A apresentação acontecerá em horário normal de aula. 

Valor do ingresso: R$ 8,00 (oito reais) – que deverão ser entregues no Setor Financeiro, até o dia 08/07. 

A Coordenação 
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