
 

 
 
 

Circulando no Galpão 
Junho 2016 

 
Caros alunos e pais/responsáveis, 
 

 

Nesta circular informamos sobre: 

 

... Os Minicabarés das turmas de Artes Circenses, Aéreos, Brincando de Circo, Iniciação ao 
Circo e Palhaço, que acontecerão de 22 de junho a 3 de julho;  

.. Os Cursos de Férias de julho/2016, cujas inscrições estão abertas; 

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

... A taxa de produção referente às apresentações, com vencimento em 15/06. 

 

Contamos com a leitura de vocês e ficamos à disposição para esclarecer dúvidas, ou fornecer mais 

detalhes sobre as atividades. 

 

 

MINICABARÉS 

 

Os Minicabarés são pequenas apresentações realizadas pelas turmas de Brincando de Circo, Artes 

Circenses, Aéreos, Iniciação ao Circo e Palhaço no meio do ano, com o intuito de experimentar as 

ideias iniciais, técnicas e artísticas, que estejam surgindo para os Cabarés de Fim de Ano. Cada aluno 

terá uma cota de convites que será informada em aula pelo professor da turma (a quantidade de 

convites será calculada dividindo-se os 100 lugares disponíveis do espaço de apresentação pelos 

alunos que participarão do Minicabaré). 

 

Os alunos deverão chegar com antecedência no dia do Minicabaré, a fim de se preparar com 

tranquilidade para a apresentação.  

 

Neste ano os Minicabarés ocorrerão de 22 de junho a 3 de julho. Confira a data e o horário do 

Minicabaré de cada turma no link http://www.galpaodocirco.com.br/area-do-aluno/ensaios-e-

cabares/minicabares/ .  

 

 

CURSOS DE FÉRIAS . JULHO 2016 | INSCRIÇÕES ABERTAS 

 

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 1 de agosto. 
 

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. 

 

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 

 

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. 

 

  

TAXA DE PRODUÇÃO 

  

No mês de junho será cobrada, para as turmas de Artes Circenses, Aéreos, Brincando de Circo, 
Iniciação ao Circo e Palhaço, a taxa de produção, um valor de contribuição calculado com base no 

rateio - entre alunos e escola - dos custos relativos às apresentações anuais que integram o currículo 

destas turmas e cujas despesas não estão inclusas nas parcelas da anuidade.  

 

O boleto referente à taxa de produção, já enviado, tem vencimento em 15/06 (há variações no 

valor da taxa por curso). Caso o aluno queira o parcelamento deste valor, poderá fazê-lo para os 

meses de junho, julho, agosto e setembro mediante solicitação prévia feita à secretaria do 
Galpão do Circo.  

 

O aluno que, por impossibilidade, não puder realizar a apresentação de fim de ano, poderá frequentar 

as aulas até o final de setembro. A solicitação do estorno da taxa de produção também poderá ser 

feita até o final de setembro, descrescida do valor utilizado na produção das apresentações e ensaio 

geral.  

  

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Galpão do Circo 

 

 

 

 

Galpão do Circo . R. Girassol, 323 - Vila Madalena . São Paulo 

(11) 3815 6147 . 3812 1676 . www.galpaodocirco.com.br . secretaria@galpaodocirco.com.br 


