
 

 Circulando no Galpão . Maio/2016 

 

Caros Pais e Alunos, 
 
As novidades deste mês: 
-        A abertura de inscrições dos Cursos de Férias de julho; 
-        A nova edição do Cabaré do Galpão do Circo, que acontecerá dia 20 de maio  
 
Contamos com a leitura de vocês e ficamos à disposição para esclarecer dúvidas, ou fornecer mais detalhes. 
 
 
CIRCO NAS FÉRIAS . JULHO 2016 - INSCRIÇÕES ABERTAS A PARTIR DE 2 DE MAIO 
 
Em julho, a grade dos cursos de Aéreos, Artes Circenses, Iniciação ao Circo, Aventuras Acrobáticas e 
Brincando de Circo é substituída por um formato diferenciado de aulas, que chamamos de Cursos de Férias.  
 
Para as turmas de crianças até 12 anos, os alunos regulares poderão frequentar 1 curso intensivo, sem custos 
adicionais, com quatro aulas seguidas numa mesma semana, de segunda a quinta-feira ou de terça a sexta-feira.  
 
Para as turmas de adultos, jovens e adolescentes a partir de 13 anos, haverá minicursos temáticos com dois dias de 
duração; os alunos regulares dos cursos mencionados acima poderão frequentar até 4 minicursos, sem custos 
adicionais.  
 
Os alunos que se inscreverem na programação de férias receberão o boleto de julho no valor de R$ 395,00, referente 
à parcela de julho da anuidade de 2016. Quem optar por não fazer o curso de férias terá um desconto nesta parcela 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.  
 
Os Cursos de Férias também são abertos para alunos de outros cursos e público externo e, desta forma, eventuais 
inscrições muito próximas do início das aulas estarão sujeitas à disponibilidade de vagas.  
 
Para o próximo mês de julho, os interessados já podem efetuar a reserva de vagas. Para isso, é necessário entrar em 
contato com a Secretaria do Galpão do Circo pelos telefones (11) 3812 1676, 3815 6147 ou pelo e-mail  
secretaria@galpaodocirco.com.br. 
 
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. 
 
O curso de Capoeira não muda sua programação em julho - permanece nos mesmos dias e horários. O curso de Palhaço 
não acontece no período; as aulas retornam em agosto.  
 
 
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 - crianças, jovens e adultos. 
Em breve enviaremos a programação detalhada deste evento. 
 
Os alunos dos cursos de adultos, jovens e adolescentes a partir de 13 anos que têm interesse de reapresentar números 
já realizados em apresentações anteriores, podem enviar um e-mail para alex@galpaodocirco.com.br .  
 

Venham prestigiar os artistas-alunos do Galpão do Circo e convidem seus amigos e familiares! 

 
Atenciosamente,  
Equipe do Galpão do Circo 
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