COLÉGIO ROGACIONISTA - BRASÍLIA
Recredenciado pela Portaria nº 32 de 11/3/2015 – SEE/DF – CNPJ Nº 83.660.225/0003-63
MANTENEDOR: Associação Rogacionista de Educação e Assistência Social - AREAS

Circular nº 016/2018 – NI
Brasília – DF, 4 de setembro de 2018.
Assunto: XVI Festival Cultural do Colégio Rogacionista (atores)
Senhores pais ou responsáveis,
É com enorme prazer que convidamos todos para assistir ao XVI Festival Cultural do Colégio Rogacionista,
que será realizado, no dia 12 de setembro, no Teatro da Escola Parque 308 Sul.
Os alunos/atores deverão comparecer ao Teatro da Escola Parque 308 Sul às 7h, acompanhados pelos seus
responsáveis, e retornarão dele com seus familiares após a última apresentação. Os alunos/atores, que passarão o dia
inteiro no teatro, deverão levar os seguintes itens abaixo:
- R$ 50,00 (cinquenta reais) para alimentação.
- Touca de meia.
- Grampos (meninas).
- Toalha, sabonete, creme dental e escova de dente.
- Itens combinados previamente com o professor (ex.: sapato, meias etc.)
Vale ressaltar que, para participar do Festival, os alunos-atores não deverão estar com nenhuma parcela
do pagamento, em atraso, para aluguel de cenário, figurino e maquiagem (dança e teatro). Para maiores
informações, procurar o professor Nando (teatro), telefone 98193-7008, Patrícia (dança), telefone 98169-0929 e
Strawinsky (flauta e violão), telefone 99919-8422.
Agradecemos pela atenção e aproveitamos para convidá-los para a apresentação do XVI Festival Cultural do
Colégio Rogacionista, no dia 12 de setembro, às 19h30. Os ingressos, no valor de R$ 10,00 (dez reais), preço único,
poderão ser adquiridos na Secretaria da Sede do Colégio Rogacionista ou no Teatro, antes das apresentações.
Como nos anos anteriores, o Festival é sempre apresentado, durante o dia, aos nossos alunos e, no período
noturno, aos familiares. Neste ano, teremos apresentações de dança, teatro e música.
Atenciosamente,
A DIREÇÃO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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