ALTAS HORAS
Comunicado n° 045/17 – SP. 16/05/2017.

Senhores Pais/Responsáveis e alunos da 3ª série A e B do Ensino Médio.

Informamos que fomos convidados pela produção do
programa Altas Horas, da Rede Globo, a participar das gravações
do programa na sexta-feira dia 02/06/2017.
O transporte de ida e volta é gratuito, fornecido pela Rede
Globo e saída/retorno previsto serão aqui na escola, às 13h e 20h,
respectivamente. Entretanto, só é permitida a participação de
alunos com no mínimo 16 anos ou cursando a 3ª série do Ensino
Médio. Outras exigências devem ser cumpridas, são elas: portar RG
original, não ir uniformizado, não vestir roupas com marcas evidentes, não portar filmadoras. Os alunos
que quiserem tirar fotos poderão fazê-lo sem uso de flash. A não obediência à regra impedirá o aluno de
entrar nas dependências da emissora.
Ao final das gravações será oferecido lanche pela produção.
É preciso confirmar o interesse pela visita até 25 de maio (quinta), trazendo a autorização abaixo
assinada e preenchida completamente, pois precisamos enviar lista dos convidados.
Informamos que de acordo com as regras da emissora, cada escola pode levar
no máximo 42 alunos; sendo assim, caso haja mais interessados do que o número
máximo permitido, será realizado um sorteio entre todos que manifestarem o
interesse para que sejam escolhidos os 42 que participarão da gravação.
Os alunos que forem à visita poderão vir sem uniforme às aulas e serão
dispensados da última aula para se alimentarem aqui na escola. Não será permitida
a saída de alunos no intervalo da quinta aula até o embarque no ônibus.
Em caso de dúvidas, procure diretamente a Profª Iraíma ou o Prof. Bruno
Fonseca.
Atenciosamente,
A Coordenação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO PARA IDA À GRAVAÇÃO DO PROGRAMA ALTAS HORAS

Eu, _________________________________________________________, responsável pelo (a)
menor _____________________________________, regularmente matriculado (a) na 3ª série ___ do Ensino
Médio, autorizo o (a) mesmo(a) a participar das gravações do programa Altas Horas, na Rede Globo, à Rua
Evandro Carlos de Andrade, 160, Vila Cordeiro, São Paulo. Estou ciente de que a saída e retorno previsto se
darão na escola, no dia 02 de junho de 2017, às 13h e 20h, respectivamente. Ciente também, de que o
menor deverá respeitar as regras impostas, no comunicado, pela emissora.
_____________________________________
Assinatura do responsável

_____________________________________
RG do responsável

DADOS DO ALUNO
Nome Completo: _________________________________________ RG: _________________________
Data de nascimento: ______/______/_______
Prontuário: __________________________

