
 
 
 

São José-SC, 27 de fevereiro de 2018. 
 

      Circular nº 007/2018 
      Ref.: Oficinas Livres de Teatro – 6º Ano à 2ª Série EM 

 
    Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

     . 
O teatro é uma das expressões da arte que é considerada a mais completa, pois une outras formas da 

arte, como a música, as artes plásticas, a literatura, a dança, a expressão corporal, a comunicação, além de 
colaborar para o desenvolvimento da memorização, concentração, imaginação, criatividade, improvisação, 
espontaneidade, trabalho em equipe e autoestima. 

  
Informações sobre as Oficinas livres de Teatro: 
 

↳  As Oficinas livres de Teatro serão realizadas pela empresa Michelle & Macário, através de parceria com o Colégio, 
a qual será responsável pela aplicação das atividades e acompanhamento dos resultados obtidos pelos(as) 
educandos(as) participantes.  

↳  As atividades acontecerão no Colégio, com periodicidade semanal e acompanharão o Calendário Escolar do 
Colégio. Não haverá reposição de aulas referentes a recesso escolar e feriados. 

↳  Na sala em que acontecerão as Oficinas de Teatro o(a) educando(a) não poderá ficar acompanhado por parentes 
ou terceiros que não sejam participantes da atividade. 

↳  As Oficinas são abertas a educandos(as) que não estudam no Colégio Paulo Freire.  
↳  As vagas serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de formalização da inscrição que será realizada 

pela equipe da Michelle & Macário. 
↳  O Contrato de Prestação de Serviços será firmado pelo pai/mãe/responsável diretamente com a empresa Michelle 

& Macário, sem interveniência do Colégio. 
↳  Os valores do investimento estão descritos na mesma circular que segue via agenda virtual.  
↳  Início das atividades: 05/03/2018, conforme faixa etária e horários abaixo.  
↳  Haverá uma demonstração (gratuita) da atividade nos dias 28/02/2018 (quarta-feira) e 05/03/2018 (segunda-

feira), no Colégio Paulo Freire, nos horários que seguem, via tabelas, abaixo.  
A inscrição será confirmada mediante entrevista com o(a) educando(a) e também com seus pais e/ou responsáveis. 
 

  
 
                                                                     
 
     

 
 
 Outros esclarecimentos, inscrições e marcação de horários deverão ser realizados diretamente com a equipe da 

Michelle & Macário (com Michelle Conceição de Sá Corrêa), pelo telefone 48-99660-5636 ou e-mail 
michelleconcor@gmail.com 

 
                                                             A Direção                                                                                      

 

6º Ano ao 9º Ano - Vespertino 

Segundas-feiras 

9h30min às 11h 

6º Ano à 2ª Série Ensino Médio - Matutino 

Quartas-feiras 

14h às 15h30min 


