
Colégio Santa Clara 
São Paulo, 02 de Maio de 2011 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caros alunos e familiares, 
 para comemorar os 50 anos do Colégio Santa Clara, no próximo Sábado, dia 07 de Maio, será realizado o 
SABADÃO, cujo objetivo é reunir várias atividades no mesmo dia, tornando o espaço escolar um ambiente de 
diversão e confraternização. As atividades começam às 9h e variam desde atividades esportivas, passando pelas 
artes até a preocupação com o meio-ambiente.  
 Contamos com sua presença nessa festa feita pela Diretoria do Grêmio para todos aqueles que fazem parte 
dessa história. 
 Segue a programação:  

 
__________________________                                 __________________________ 
     Presidente Bruno Romano Carvalho                Vice-Presidente Juliana Akemi 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eu, ____________________________________, do   ___º___, pretendo ir ao Sabadão, para participar das seguintes 
oficinas:  
Oficina de Graffiti  (  )    Oficina de Experimentos Físicos (  ) 
Oficina de Ecobags (  )    Oficina de Dança Indiana/Odissi (  ) 

Horário Atividade LOCAL Descrição Observações Duração 

9h 
FESTIVAL DE MÚSICA 

Auditório 
Uma oportunidade de assistir alunos 
em suas talentosas e diversas 
performances musicais 

-- 
3h 

12h 
CORAL DE PAIS E 
MESTRES 

Auditório 
Comemorando 10 anos com um 
repertório animado e descontraído.  

-- 
20 min 

12h25 
ALMOÇO 

Coreto 
Será oferecido um lanche para os 
presentes em um momento de 
socialização 

-- 
25 min 

12h50 
OFICINA DE GRAFITE 
Idade mín: 8 anos 

Sala de 
Artes 

Com início teórico e, depois, partindo 
para a prática, o objetivo é grafitar um 
muro reservado para oficina!  

Coordenador: Felipe 
Diehl 1h30 

12h50 

OFICINA DE 
EXPERIMENTOS FÍSICOS 
Idade mín: 8 anos 

Sala de 
Reuniões 

Aplicando a teoria na prática, de uma 
forma simples e divertida, esses 
experimentos nos mostrarão 
conceitos básicos da Física! 

Coordenador: Profº 
Gustavo Hoffman 
 

50 min 

14h 

OFICINA DE DANÇA 
INDIANA/ODISSI 
(12 vagas) 
Idade mín: 10 anos 

Auditório 

O objetivo é de levar os participantes 
a vivenciarem alguns elementos da 
técnica do estilo Odissi de dança 
clássica indiana. 

Coordenadora: Profª Rita 
de Cássia 
Vir com roupas 
confortáveis e calças 
adequadas a prática de 
atividade física. 

1h30 

14h 

OFICINA DE ESTILIZAÇÃO 
DE ECOBAGS 
(15 vagas) 
 

Coreto 

O uso de ecobags ajuda o meio-
ambiente e pode ficar ainda mais 
divertido já que podemos deixá-las 
com a nossa cara. 

Para todas as idades. 
 

50 min 

15h45 

JOGO AMISTOSO 
PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS x ALUNOS 

(Ens. Médio) 

Ginásio 

Um grande clássico para encerrar o 
dia com muita animação! 

-- 

45 min 


