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Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014. 

 
Senhores Responsáveis, 
 

 “ A alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus”. 
 
  Senhores responsáveis, o motivo desta é comunicá-los que se aproxima a Festa 
da Primavera que tem como o tema a Teledramaturgia Brasileira e o lema “Vale a 
pena ver e dançar de novo”. 

Todos nós que somos da década de 80 e 90, sabemos o quanto nos divertíamos 
com as danças, curtíamos as músicas de temas das novelas e filmes que nos eram 
apresentados pela mídia. Estas coisas nos faziam bem e nos tornavam mais poéticos e 
criativos em nossas formas de fazer amizades, conviver em família, em grupos e até 
mesmo em relação à nossa expressão religiosa. 

Não podemos deixar de considerar que hoje também existe do jeito de cada um a 
forma de haver estes relacionamentos, mas percebemos um jeito mais desconectado do 
outro, um tanto mais descompromissado com o aspecto familiar, e outros... As músicas 
não apresentam  para os nossos adolescentes mensagens que levam a refletir, são mais 
barulhos, que tem o seu valor  por ser o tempo deles.  

Vamos voltar um pouco no tempo para que nossos alunos possam degustar um 
pouco daquilo que vivíamos em nosso tempo. Temos certeza que vão se divertir como 
nós nos divertíamos. 

Teremos mesas disponíveis na secretária no valor de R$ 20.00 ( vinte reais ) 
por convite Vip. Para quem não se interessar pelo convite VIP, teremos o 
individual por R$ 5,00 (cinco  reais) o convite. 

A festa acontecerá no dia 19 de setembro às 16 horas. 

As vendas dos convites estarão disponíveis na secretaria da escola a partir 
de setembro e iremos também vendê-los na hora a começar as 16 horas. 

Esperamos que todos venham com muita alegria e paz no coração para prestigiar 
nossos dançarinos. 

Que o bom Deus nos conceda uma festa de paz e harmonia. 

                                          

Obrigada pela atenção dispensada. 

 

                                                                                             Direção e equipe pedagógica.  


