ORIENTAÇÕES GERAIS
EIA DANCE FESTIVAL 2018
Camaragibe, 28 de novembro de 2018.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Com a proximidade do nosso EIA DANCE FESTIVAL, no dia 03 de dezembro, às 17 horas, estamos
listando, aqui, alguns informes importantes de que todos devem ter conhecimento para organizarmos, da
melhor maneira possível, tanto o momento do espetáculo como os momentos que o precedem.
A entrega dos figurinos será feita na sexta-feira, dia 30/11, a partir das 7h, ao responsável, na EIA
KIDS, com Alexsandra e Juliana.
• NÃO HAVERÁ AULA na segunda-feira, dia 03/12.
• Importante lembrar que dia 03 de dezembro, é uma segunda-feira e que, em dia de semana, o trânsito é
mais intenso nesse horário. Seria interessante observar o horário de saída de casa para evitar imprevistos.
Os alunos deverão chegar ao teatro às 16h30, e iniciaremos o espetáculo, pontualmente, às 17h30.
• Os ingressos estão sendo vendidos na secretaria da EIA KIDS, no valor de R$ 15,00, e poderão ser
adquiridos também na bilheteria do teatro, no dia do evento, a partir das 15h30.
• As cadeiras serão numeradas, portanto, não há necessidade de ficar em fila para entrar no teatro.
Teremos funcionários orientando a localização das cadeiras.
• As portas do Teatro serão abertas ao público 16h30h.
• Chegando ao teatro, os alunos menores deverão ser levados pelos pais ou responsáveis para fazer um
lanche (se for o caso), beber água e ir ao banheiro. Depois disso, os alunos e alunas poderão ser
encaminhados aos professores responsáveis pelo grupo, já dentro do teatro. Lembramos que não é
permitida a entrada de comidas ou bebidas no recinto. Precisamos respeitar e cumprir esta regra!
• Os alunos e as alunas que forem participar de duas danças, ao chegarem no interior do teatro, deverão
entregar o segundo figurino à funcionária Alexsandra, na lateral do palco.
• Todos os meninos e meninas que estiverem participando do evento deverão sentar nas cadeiras
reservadas no lado esquerdo do teatro (de quem entra).
• Os alunos que não forem dançar deverão sentar junto aos seus pais nas cadeiras compradas para esse
fim.
• Após a última apresentação, finalizando o espetáculo, as cortinas serão fechadas, e todos os alunos
permanecerão sentados no palco.
A saída será orientada pela coordenadora Marielle da seguinte forma:
- Os alunos do 6º ao 9º ano serão os primeiros a deixar o palco pela escada do lado esquerdo (de frente
para a plateia). A seguir, sairão pelo lado direito do palco os alunos do 1º ano e, pelo lado esquerdo, os
alunos do 5º ano. Seguiremos assim chamando as turmas em ordem decrescente. Pelo lado direito, as
turmas da Ed. Infantil e pelo lado esquerdo, as turmas do fundamental I.
• Os alunos do pré-maternal, maternal e infantil I, após as respectivas danças, poderão ser entregues aos
seus pais ou responsáveis, depois que eles retornarem a seus assentos, se assim desejarem.
• Contamos com a colaboração dos senhores. Pedimos que não se aglomerem na entrada das escadas.
Fazemos isso para organização e maior segurança de seus filhos e filhas.
Gratos pelo apoio de sempre.
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