
 

            

 

              

Circular. Maio/16 

 

Prezados pais e/ou responsáveis 
 

É com grande prazer que comunicamos o início das inscrições para os Cursos de Férias de Inverno 2016!  

 

Em julho a grade de nossas Aventuras Acrobáticas é substituída por um formato intensivo de aulas, os 

Cursos de Férias (quatro aulas seguidas, de segunda a quinta-feira). Nesta circular seguem todas as 

informações sobre reserva de vagas, dias e horários disponíveis. 

 

SUGESTÕES DE VESTIMENTA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Nossos aventureiros estão a cada dia desenvolvendo atividades acrobáticas mais elaboradas. Mediante 

nosso planejamento bimestral, pedimos que os senhores atentem para as nossas sugestões sobre a roupa 

ideal para as crianças realizarem as atividades de nossas Aventuras Acrobáticas.  

 

Seguem nossas sugestões:  

Vir para as aulas com roupas apropriadas à prática das atividades circenses, preferencialmente justas ao 

corpo, como calças legging e camisetas com manga. No caso das meninas, evitar vir de saia ou vestido. 

 

Em todas as aulas pedimos que as crianças com cabelos longos usem elásticos ou faixas de pano para 

prendê-los, afim de não comprometer a realização e segurança nas atividades. 

 

FÉRIAS DE JULHO/2016 -  INSCRIÇÕES ABERTAS A PARTIR DE 2 DE MAIO 

 

A partir do dia 2 de maio iniciaremos o período de inscrição para os nossos Curso de Férias/julho 2016.  

 

Os alunos que se inscreverem na programação de férias receberão o boleto de julho no valor de R$ 395,00. 

Quem optar por não fazer o curso de férias terá um desconto nesta parcela da anuidade e receberá um 

boleto no valor de R$ 220,00, que mantém a vaga na turma para as aulas do segundo semestre, com 

reinício previsto para dia 01 de agosto de 2016.  

 

Para que possamos atender adequadamente a todos, sugerimos que a reserva de vaga  seja feita até o 

dia 17 de junho (sexta-feira). Os Cursos de Férias também são abertos ao público externo e, desta forma, 

eventuais inscrições muito próximas do início das aulas estarão sujeitas à disponibilidade de vagas.  

 

Entre em contato com a secretaria do Galpão do Circo por telefone, ou pelo e-

mail secretaria@galpaodocirco.com.br, e efetue reserva conforme a programação de férias de seu filho.  

 

 



            AVENTURAS ACROBÁTICAS DO BAÚ ENCANTADO JULHO/2016 

 

Crianças 4 a 6 anos  

Segunda a quinta-feira, das 9:30 às 12:00 

Crianças 6 a 9 anos  

Segunda a quinta-feira, das 14:00 às 16:30 

Turma 1: dias 04, 05, 06 e 07 de julho 

Turma 3: dias 25, 26, 27 e 28 de julho 

 

Turma 2: dias 04, 05, 06 e 07 de julho 

Turma 4: dias 25, 26, 27 e 28 de julho 

 

 

 

Conheça a programação completa dos Cursos de Férias de julho/2016 no site do Galpão do Circo: 

http://www.galpaodocirco.com.br/cursos-de-ferias-2 

 

 

CABARÉ DO GALPÃO DO CIRCO  

 

No dia 20 de maio, sexta-feira, às 21:30, acontecerá a segunda edição de 2016 do Cabaré do Galpão do 

Circo, aberto ao público em geral. No palco, profissionais das artes circenses, alunos do Galpão do Circo. 

 

Venham prestigiar nossos artistas-alunos e convidem seus amigos e familiares! 

 

 

CALENDÁRIO - PRIMEIRO SEMESTRE 2016 

 

MAIO 

Dia 02 - Início do período de inscrições para os Cursos de Férias de julho/2016  

 

JUNHO 

Dias 21 e 22 - Aula Aberta aos Pais (mesmo dia e horário da aula da criança) 

Dia 29 - Encerramento do semestre do curso Aventuras Acrobáticas 

 

JULHO 2016         

Dias 04 a 07 - Primeira semana de Cursos de Férias  

Dias 09 a 24 - Recesso de Inverno  

Dias 25 a 29 - Segunda semana de Cursos de Férias 

 
 
Atenciosamente,  
Equipes da Cooperação Criativa e do Galpão do Circo 
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