
 

 

 

 
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II 

 

                                                                                                                                                         
Srs. Pais ou Responsáveis 

 
 Prezadas/prezados responsáveis, 

Convidamos as alunas/os alunos para o espetáculo Antígona, clássico do teatro grego escrito por Sófocles, em 

aclamada montagem contemporânea estrelada por Andrea Beltrão e dirigida por Amir Haddad, que rendeu à artista o 

prêmio de melhor atriz em 2017 pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).  

O evento ocorrerá no dia 11 de julho de 2019, às 17h, no Teatro Poeira (Rua São João Batista, 104, Botafogo. Site 

oficial: http://www.teatropoeira.com.br/). Uma vez que promoveremos um bate-papo com a atriz após a peça, estimamos 

que o término da atividade se dará, no máximo, até as 20h. O responsável pela organização do evento é o professor 

Germano Nogueira Prado, coordenador da equipe de filosofia. 

Nosso ponto de encontro será o próprio Teatro Poeira, às 16h15 da data supracitada. O Termo de autorização da 

presente Circular, portanto, permite às/aos discentes se dirigirem de modo autônomo ao local. Outrossim, após o término 

da atividade, haverá pronta liberação para que todas/todos retornem aos seus respectivos destinos.   

Visando à abertura e à manutenção do espaço exclusivamente para nosso grupo em horário especial, os ingressos 

custarão R$20 para as/os estudantes – valor restrito a esta ocasião e abaixo do preço praticado convencionalmente pela 

bilheteria.   

A presente autorização é condição indispensável para a ida ao espetáculo e deve ser devolvida com todos os dados 

completos e as assinaturas das/dos responsáveis legais das/dos estudantes a princípio até o dia 09 de julho de 2019 às 

professoras e aos professores da Equipe Pedagógica de Filosofia ou em pasta específica no SOEP. Não entregar 

este documento ou entregá-lo incompleto impedirá a desejada participação no evento. 

Lembramos que, para representar nossa Instituição em atividades fora de nosso Campus, é obrigatória a utilização 

do uniforme completo. 

Atenciosamente, 

Direção-Geral do campus Humaitá II e Equipe Pedagógica de Filosofia 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu,....................................................................................................................................., Responsável pela aluna/pelo 

aluno........................................................................................, da turma …......., Campus H II, celular ............................., 

autorizo-a/o a assistir à peça Antígona, no Teatro Poeira, às 17h do dia 11 de julho de 2019, com término 

previsto para as 20h, ciente de que a locomoção anterior e posterior ao evento será realizada de modo autônomo 

pela/pelo estudante. 

RG ou CPF do Responsável: ____________________________________________________ 

Contato do Responsável: _____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável: ___________________________________________________ 

http://www.teatropoeira.com.br/

