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Prezada Família: 

Como parte do planejamento pedagógico das Atividades Complementares, das 

Modalidades de Representatividade e dos Projetos de alguns níveis, contemplamos 

momentos de apresentação das habilidades adquiridas e aprimoradas. Por isso, o 

Colégio promove a Temporada Artístico-Cultural, que neste ano ocorre de 29 de 

setembro a 5 de dezembro, com apresentações de diferentes modalidades, além de 

espetáculos de encerramento dos Anos Iniciais EF. 

Seguem informações referentes à cobertura do Espetáculo do Grupo da 

Atividade Complementar de Teclado, com participação de estudantes do 3º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental, que ocorrerá na quarta-feira, dia 17 de 

outubro, às 20h, no Salão de Atos, localizado no 3º andar do prédio A. 

Pensando no registro profissionalizado desse momento, as famílias terão a 

possibilidade de adquirir os materiais de cobertura do evento, diretamente com a 

empresa Produtora Buena Vista.  

Dessa forma, serão produzidos dois materiais: um (01) pocket vídeo com os 

melhores momentos e um (01) vídeo com a cobertura completa do espetáculo. A 

aquisição dos materiais poderá ser realizada via online, no site 

www.buenavistaprodutora.com.br/rosario, nas seguintes condições de 

compra: 

 Antecipada no site – R$ 50,00 

 Antecipada na hora – R$ 50,00 

 Até 15 dias após o evento, no site – R$ 55,00 

 Após 15 dias do evento, no site – R$ 60,00 

Além das opções de compra online, a empresa oferecerá a opção de receber 

encomendas e pagamentos, presencialmente, nos dias dos eventos. A Produtora 

Buena Vista compromete-se em disponibilizar os registros em até 72 horas após o 

término do evento. As orientações referentes ao processo de compra estão no site 

mencionado acima. 

Em caso de dúvidas, ligue para (51) 99595-9668, disponível no WhatsApp 

também, ou envie um e-mail para contato@buenavistaprodutora.com.br. 

 

Atenciosamente, 

Danilo Perraro Boff 

Coordenador de Turno 

Circ. 496/2018/CT  

Porto Alegre, 09 de outubro de 2018.  
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