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São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. 

 

Srs. Pais e Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

 

VAMOS AO TEATRO!!! 

 

          Teatro é cultura, por isso, além de lermos a obra “O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La 

Mancha” de Miguel de Cervantes em sala de aula, também poderemos apreciar o espetáculo 

teatral  “ Dom Quixote e Sancho Pança”, enriquecendo ainda mais o nosso conhecimento. 

          EM QUE TEATRO? Será no Teatro Maria Della Costa, localizado na Rua Paim, 72 – Bela 

Vista 

          QUANDO? - Dia 27 de março de 2019 

          A QUE HORAS? Saída - 13h – Retorno – 17h30 

          QUAL SERÁ O INVESTIMENTO? - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)  ingresso + 

transporte. 

          Veja a sinopse: Dom Quixote em suas aventuras, passou pelo Brasil e tem um encontro 

com lampião rei do cangaço, e confunde Maria Bonita com sua amada Dulcineia de Toboso, 

formando assim uma enorme confusão. Aventura continua mundo afora, Dom Quixote e Sancho 

Pança resolve conhecer a famosa Ilha do Tesouro, onde finalmente encontra sua amada Dulcineia 

e todos acabam nadando em ouro. 

          OBSERVAÇÃO: Os alunos participantes deverão estar com a camiseta do colégio, calça 

jeans ou calça do uniforme e poderão levar um lanche leve. Há disponível apenas 45 ingressos 

que estarão à venda com a Marli. O pagamento poderá ser efetuado com dinheiro, cartão de 

débito ou crédito. 

          HAVERÁ AULA NORMAL NO PERÍODO DA MANHÃ. 

............................................................................................................................ 

                                     TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

Eu......................................................................................responsável pelo(a) aluno(a)  

................................................................................. do ....... ano estou ciente da ida ao Teatro 

Maria Della Costa no dia 27 de março de 2019 e 

             autorizo (      )                                                                               Não autorizo (      ) 

a sua participação. 

                                                              ........................................................................... 

                                                                          Assinatura do pai ou responsável 

 


