
 

   “Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus!” 

                                     

Brasília, 02 de março de 2020 
 

COMUNICADO – Segmento III – 6º ano C  
PARTICIPAÇÃO NA VIA SACRA 2020 

    

     Srs. Pais e Responsáveis, 
 
    O Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza, tradicionalmente, durante a Semana Santa, a 
encenação da Via Sacra.  Contamos com o apoio dos professores e alunos de todos os Segmentos 
para a realização dessa atividade.  
     Para a participação do aluno, o responsável deverá assinar autorização abaixo, permitindo que o 
filho esteja presente nos ensaios de acordo com o cronograma a seguir e no dia da apresentação.  
     Os ensaios serão conduzidos pelo professor de Artes e Teatro, Thiago Linhares. 
     Informamos que o figurino, será concedido pela escola o que não gerará ônus algum para os 
participantes. 
 
IMPORTANTE: O comprometimento do aluno demonstra seu respeito e organização às 
atividades em que está envolvido. Essa atividade é mais uma via de evangelização de todos.  

 
CRONOGRAMA 

 

DATAS HORÁRIOS RESPONSÁVEIS LOCAL PARTICIPANTES  

12/03 17h10  às 18h Thiago e Lucas  
Auditório 

 

 
Alunos do 6º ano C 

 
19/03 17h10  às 18h Thiago e Lucas 

26/03 17h10  às 18h Thiago e Lucas 

02/04 17h10  às 18h Thiago e Lucas Ginásio 

07/04 
Ensaio geral 

10h10 às 12h30 Valéria e Thiago 
 
 

Ginásio Todos os participantes 
Obs.: Os alunos do vespertino serão 
dispensados da aula no turno da tarde 
somente nesta data, para que possam 
se organizar para a apresentação à 
noite. 

07/04 
Apresentação 

19h  Valéria e Thiago 
 
 

Ginásio Todos os participantes 
deverão comparecer às 
18h30.  
Obs.: Aguardar comunicado com 
orientações para figurino e 
maquiagem. 

       
            Ensaios especiais serão marcados em comunicados, posteriormente enviados, de acordo com a 
necessidade da organização do evento. Essa atividade não resulta em pontuações ou notas, portanto, 
solicitamos que somente participe o educando empenhado em uma ação de evangelização, doação e 
oração.  A apresentação da nossa Via Sacra ocorrerá dia 07 de abril, às 19h, no ginásio do colégio.       
            Aguarde nosso convite especial. Agradecemos imensamente a participação de seu(a) filho(a). 

Atenciosamente, 
Equipe Perpétuo Socorro 

...................................................................................................................................................................... 
Autorização (devolução no dia 03/03 – no SAE) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA VIA SACRA 
 
 

Eu, ____________________________ responsável pelo aluno ________________________________ da turma: 

__________ autorizo a participar da Via Sacra 2020 e de todos os ensaios, de acordo com comunicado entregue 

me 02/03. 

_______________________________________ 
Assinatura do responsável 


