
 

                                               Espetáculo Teatral  Salvador, 09/03/2020 

 

Data: 01/04/20 (Quarta-feira). 

Local: Teatro SESC Casa do 

Comércio. 
 

Papai, Mamãe e/ou Responsável, 
 

O Vitória Régia tem o prazer de convidar seus alunos para participar do projeto “A Escola vai ao 

Teatro”, onde serão conduzidos a um musical infantil muito especial:                                    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 Para maior organização da nossa saída e chegada ao teatro no horário do espetáculo, 

solicitamos que nesse dia sua criança chegue à escola com antecedência de pelo menos 10 

minutos, pois sairemos impreterivelmente às 07h30min / 13h30min. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 O valor do espetáculo é de R$ 60,00 por criança: inclui lanche (pãozinho delícia e suco) e locação do 

ônibus da empresa Águia Branca. Caso a criança tenha alguma restrição ao lanche oferecido, favor 

enviar o lanche como de costume. 

 Nesse dia, sua criança deverá vir devidamente uniformizada. Não precisa trazer a mochila. 

 As crianças estarão acompanhadas por professores, auxiliares, gerências, apoio, além da equipe do 

Projeto. 

 Solicitamos que nos enviem a quantia juntamente com a autorização em anexo até O DIA 30/03 

(SEGUNDA-FEIRA). VALORES E AUTORIZAÇÕES ENVIADOS NO DIA DO EVENTO 

ESTARÃO SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE VAGAS POR DESISTÊNCIA. 

 Em caso de desistência, favor informar à Gerência até o dia 31/03 (no turno da sua criança). Caso 

contrário, o valor não poderá mais ser restituído.  

 

Atenciosamente, 

Equipe da Educação Infantil, Fundamental I e II. 

O musical, produzido pela Pinheiro Produções 

Artísticas, traz para Salvador uma 

superprodução luxuosa e impactante. 

 

O espetáculo retrata a cultura do Oriente 

Médio, mais precisamente na cidade de Agrabah. 

A peça revela valores como a simplicidade, a 

generosidade, a mentira, o perdão, o amor e a fé. 

Além de extremamente lúdico, o espetáculo 

apresenta a cultura, os hábitos e a arte de rua, 

como os encantadores de serpentes e a dança do 

ventre. Uma linda história de amor entre uma 

princesa, filha do Sultão, e um rapaz pobre, mas 

de coração nobre. 


