
 
Vespertino 

                     
 São José – SC, 19/11/2015 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 
Lembramos que dia 23/11 (segunda-feira), acontecerá a XV FFAACC  ––  FFeeiirraa  ddee  AArrttee  ee  CCoonnhheecciimmeennttoo,,  ppaarraa  aass  ttuurrmmaass  ddoo  22ºº  aaoo  

55ºº  aannoo..  
  

Local: Teatro do Centro Multiuso, Av. Beira Mar, São José-SC  
 

Apresentações do turno matutino: 19h 
     
        Importante:  

 
 O Teatro será aberto às 18h40min e as apresentações iniciarão às 19h; 

 
 O horário de chegada dos educandos será às 18h45min, quando os mesmos deverão ser entregues na porta de entrada 

dos camarins (área restrita às educadoras e educandos); 
 
 Ao término da apresentação final, que será com os educandos de todas as turmas, os pais deverão aguardar a chamada por 

turma, para apanhar as crianças; 
 

 O evento contará com fotógrafo(a) profissional. Pedimos a colaboração de todos no sentido de não ficar em pé em frente 
ao palco durante as apresentações;  

 
 Os educandos deverão ir prontos de casa, conforme orientação da educadora regente; 
 
 No dia da FAC as crianças terão participação somente no horário acima. Não haverá, portanto, aulas nos turnos 

matutino e vespertino, para as turmas do 2º ao 5º Ano, já que o corpo docente estará envolvido com a organização do 

evento. 
 

Contamos com a presença de todos! 

A Coordenação 

 
 

                                                                                   

                

                     
 São José – SC, 19/11/2015 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 
Lembramos que dia 23/11 (segunda-feira), acontecerá a XV FFAACC  ––  FFeeiirraa  ddee  AArrttee  ee  CCoonnhheecciimmeennttoo,,  ppaarraa  aass  ttuurrmmaass  ddoo  22ºº  aaoo  

55ºº  aannoo..  
  

Local: Teatro do Centro Multiuso  
 

        Apresentações do turno vespertino: 20h30min. 
     

     Importante:  

 
 O Teatro será aberto às 20h10min e as apresentações iniciarão às 20h30min; 

 
 O horário de chegada dos(as) educandos(as) será às 20h15min, quando os mesmos deverão ser entregues na porta de 

entrada dos camarins (área restrita às educadoras e educandos); 
 
 Ao término da apresentação final, que será com os educandos de todas as turmas, os pais deverão aguardar a chamada por 

turma, para apanhar as crianças;  
 

 O evento contará com fotógrafo(a) profissional. Pedimos a colaboração de todos no sentido de não ficar em pé em frente 
ao palco durante as apresentações;  

 
 Os educandos deverão ir prontos de casa, conforme orientação da educadora regente; 
 
 No dia da FAC as crianças terão participação somente no horário acima. Não haverá, portanto, aulas nos turnos 

matutino e vespertino, para as turmas do 2º ao 5º ano, já que o corpo docente estará envolvido com a organização do 

evento; 
 

Contamos com a presença de todos! 

A Coordenação 

 
 

                                                                                   

                


