
                                                                                                         Circular agosto/16           
 
Retomamos nossas atividades regulares no segundo semestre de 2016! Damos boas-vindas aos 

aventureiros de longa data e aos que acabam de chegar! 

Seguem abaixo informações importantes sobre o funcionamento de nossas atividades. Estamos 

inteiramente à disposição para quaisquer esclarecimentos. Boa leitura!  

 
CALENDÁRIO | SEGUNDO SEMESTRE 2016 
 
AGOSTO 

01/08 - Retorno à grade regular do Aventuras Acrobáticas 
 
OUTUBRO  
15/10 - Início do período de inscrições para os cursos de férias de janeiro/2017   
 
NOVEMBRO 

29 e 30/11 - Aulas abertas aos pais – AVENTURAS ACROBÁTICAS 
 
DEZEMBRO 

19 a 31/12 - RECESSO FINAL DE ANO 
 
JANEIRO 2016   
01 a 08/01 - RECESSO - não haverá aulas 
09/01 - Início das atividades de 2017 

 
DIÁRIO DO BAÚ 
 
Quinzenalmente enviamos aos e-mails dos pais e /ou responsáveis o nosso Diário do Baú. Trata-se de 

um informativo semanal onde procuramos compartilhar com vocês as nossas aventuras. Nele você 

encontrará um breve resumo da história que está sendo narrada e dicas das atividades experimentadas 

pelas crianças. Nosso objetivo  maior é fornecer elementos para que os pais possam  ampliar o diálogo 

com seus filhos sobre a atividade do curso. O Diário é elaborado para que possa ser lido junto com a 

criança.  

 
CABARÉ GALPÃO DO CIRCO – 26/08   

 

Dia 26 de agosto (sexta-feira), às 21:30, acontecerá a próxima edição do Cabaré do Galpão do Circo, 

com entrada franca e aberta ao público em geral. A apresentação integra profissionais das artes 

circenses, professores e alunos do Galpão do Circo. Em breve enviaremos a programação detalhada deste 

evento. A entrada para as apresentações é gratuita e aberta ao público externo. Venha prestigiar o nosso 

Cabaré e convide seus amigos e familiares!  
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Prezados pais e/ou responsáveis 


