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Prezadas Famílias, 

Estamos enviando alguns lembretes e informações complementares sobre o Oficina in Concert. 

Como é do seu conhecimento, o evento acontece no dia 14/10/19 (2ª feira) no Teatro Castro Alves às 19:30h. 

Lembramos que a pré-venda de 2 (dois) ingressos por aluno(a), exclusiva para as famílias, ocorrerá até o dia 11/10(6ª feira) 
nos Ponto de Venda do Colégio Oficina das 7h às13h ou na Bilheteria do Teatro Castro Alves de 2ª a 6ª feira das 10h às 22h. A 
partir do dia 12/10 (sábado) todos os ingressos restantes estarão disponíveis para serem comercializados a quaisquer 
interessados, através dos canais de vendas www.ingressorapido.com.br ou bilheteria do Teatro Castro Alves das 10h às 22h e 
domingo das 09h às 21h, nas mesmas condições de pagamento, com ou sem taxa de conveniência, respectivamente. Somente 
sendo vendido 4 (quatro) unidades por CPF. 
Salientamos que a organização proposta com dias e horários para os(as) alunos(as) comprarem não exclui a possibilidade da 
família comprar seus ingressos reservados até o dia 11/10 das 7h às 13h no Colégio Oficina. Pedimos a compressão neste 
momento, pois os caixas específicos para tal comercialização poderão estar eventualmente com fila que deverá ser seguida. 
No dia 14/10/19 (2ª feira) – ENSAIO GERAL NO TEATRO CASTRO ALVES  

Os alunos deverão chegar ao Teatro Castro Alves conforme, horário abaixo, para o ensaio geral. 
Faremos, nesse momento, a distribuição de uma pulseira para identificá-los como alunos do Colégio. Não é necessário o uso de 
fardamento. 

AS FAMÍLIAS DEVEM LEVAR E BUSCAR OS(AS) SEUS(SUAS) FILHOS(AS) NO HORÁRIO PRÉ-ESTABELECIDO. 

PREVISÃO DE HORÁRIOS: ** 

6° e 7° anos – 8h às 11h 8° e 9° anos – 8h às 12h 1ª, 2ª e 3ª séries – 8h às 14h 

**Horário de término sujeito a alteração em função das demandas do ensaio. 

Observação 01: No dia 14/10/19 (2ª feira), Ensaio Geral no Teatro Castro Alves, das 8h às 14h, em caso de emergência, a família 

deve entrar em contato com a escola, através do telefone 3270-4100, e solicitar que o recado seja transmitido para a equipe 

pedagógica que estará acompanhando a atividade. Durante o espetáculo, caso seja necessário, a família deverá entrar em contato 

com qualquer funcionário que esteja na portaria do vão livre que fica no estacionamento lateral do TCA (Lado Garcia). 

Para a apresentação 14/10, solicitamos que os alunos cheguem no Teatro a partir das 18h já com figurino, maquiagem e penteado 

finalizados. 

Observação 02: A escola ORIENTA que os(as) alunos(as) NÃO levem objetos de valor e NÃO SE RESPONSABILIZA pelos mesmos, 

lembramos que cada aluno é responsável pelos seus pertences. 

Cada ano/série terá um orientador responsável para qualquer esclarecimento:  

        6º e 7º anos – Márcia Ávila / Bruna e Tamiles (estagiárias) 
 8º e 9º anos – Cristiane Beserra / Rebeca (estagiária) 
 1ª e 2ª séries – Camila Figueiredo / Lissandra (estagiária) 
 3ª série – Júlia Viana 

15/10/19 (3ª feira) – NÃO HAVERÁ AULA (Feriado do Dia dos Professores) 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 

- O evento começa às 19:30h. Os portões do Teatro Castro Alves para acesso à plateia abrem às 18:30h e é de responsabilidade do 

teatro, não sendo possível para o colégio mediar problemas como atrasos e esquecimentos de convites/ingressos. 

- Para acesso com ingresso de meia entrada é obrigatória apresentação do documento de identidade para idosos e crianças com 

menos de 12 anos e a carteira de estudante para pessoas com idade acima de 12 anos. 

- Os ingressos comercializados NÃO darão direito a assento marcado. 

- O estacionamento, que é de responsabilidade do Teatro Castro Alves, tem vagas limitadas, abre 18:30h e custa R$ 20,00 (vinte 

reais). Antes desse horário o estacionamento estará aberto, porém com cobrança por hora. 

 POR DETERMINAÇÃO DO TEATRO CASTRO ALVES: 

 Não será permitida a entrada na sala principal com alimentos e bebidas; 

 Não é permitido ficar em pé nem sentado nos corredores e nas dependências da sala principal. 

OS ALUNOS NÃO TERÃO ACESSO À PLATEIA. AS FAMÍLIAS QUE QUISEREM ENCONTRAR SEUS(SUAS) FILHOS(AS) ANTES ou DEPOIS 

DO TÉRMINO DA APRESENTAÇÃO DEVERÃO DIRIGIR-SE À PORTA DO ESTACIONAMENTO LATERAL (LADO GARCIA). 

Atenciosamente 

Coordenação de Eventos 

http://www.ingressorapido.com/

