
 
Circular julho/2016 

 
Caros alunos e pais/responsáveis, 
 

Nesta circular informamos sobre: 

 

.. Os Cursos de Férias de julho/2016 - reserva de vagas; 

.. O funcionamento da escola durante o mês de julho; 

.. O reinício das aulas regulares em agosto. 

 

Boa leitura! 

 

 
CURSOS DE FÉRIAS . JULHO 2016 

 

Ainda temos algumas vagas nos Cursos de Férias oferecidos em julho. Há turmas, porém, que já lotaram. A 

reserva de vagas pode ser feita pelos telefones (11) 3812 1676, 3815 6147, ou pelo e-mail 

secretaria@galpaodocirco.com.br.  

 

Lembramos que os alunos de Aéreos, Aventuras Acrobáticas, Artes Circenses, Brincando de Circo e 

Iniciação ao Circo 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 e receberá um boleto 

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

A programação completa dos Cursos de Férias pode ser acessada em nosso 

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

 

 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DURANTE O MÊS DE JULHO | RETORNO ÀS AULAS REGULARES EM 
AGOSTO 

 

Durante o período dos Cursos de Férias o Galpão do Circo estará aberto de segunda a quinta-feira, das 8:30 

às 21:30, e sexta-feira das 8:30 às 18:00. 

 

De 11 a 24 de julho não haverá aulas, nem atendimento realizado pela secretaria da escola. Não serão 

aceitos documentos e pagamentos para inscrição enviados durante este recesso. Portanto, caso 

você queira se inscrever para um curso de férias, procure fazê-lo fora do período de recesso. 

 

A grade regular de aulas, para os cursos Aéreos, Artes Circenses, Brincando de Circo, Iniciação ao Circo e 

Palhaço será retomada dia 1º de agosto.  

  

Atenciosamente, 

Equipe do Galpão do Circo 

 
 

Rua Girassol, 323 . Vila Madalena . São Paulo 

(11) 3812 1676 . 99264-5818 | secretaria@galpaodocirco.com.br | www.galpaodocirco.com.br  


