MUSICALIZAÇÃO – FLAUTA e CORAL

Prezados pais,

Abaixo informações importantes sobre o Curso de Musicalização – flauta e coral, ministrado pela
professora Débora Mariano.
Onde as aulas acontecem?
LOCAL: 2º andar
Como as aulas estão organizadas?
CATEGORIAS:
 PREPARATÓRIO: apenas para alunos do Alfa e 1º anos - do Período
Complementar (Integral)
 INICIANTE: alunos que não têm conhecimento musical (a partir do 2º ano)
 INTERMEDIÁRIO*: após avaliação
 AVANÇADA*: após avaliação
O que a família precisa providenciar para as aulas?
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS TURMAS INICIANTE, INTERMEDIÁRIO e AVANÇADA
* 01 pasta catálogo com 50 plásticos (alunos que já participaram das aulas nos anos anteriores poderão
permanecer com a mesma pasta, basta acrescentar mais sacos plásticos).
* 01 estojo com lápis, borracha e apontador.
*01 flauta doce SOPRANO, modelo: GERMÂNICO, marca: YAMAHA (não são
aceitas similares)
UNIFORME: para frequentar as aulas a utilização do uniforme escolar é
fundamental.
MATRÍCULA: deve ser feita na secretaria, mediante assinatura de contrato e
pagamento da taxa semestral.
Para alunos matriculados no Período Complementar a matrícula poderá ser
automática e não haverá cobrança da taxa. Família precisa registrar a inclusão nas
aulas para Coordenação do Período Complementar. Observar antes a grade de
horários.
Data limite para matricula: 23/03/2018
HORÁRIO

DIA DA
SEMANA

SÉRIES

11h às 11h45

SEXTA

2º ao 4º ano

13h30 às 14h15
14h15 às 15h
15h15 às 16h
16h às 16h45
16h45 às 17h30

SEXTA
SEXTA
SEXTA
SEXTA
SEXTA

4ºs e 5ºs anos
Alfa – Período Complementar
2ºs e 3ºs anos
1ºs– Período Complementar
A partir do 6º ano

TURMA

D
AeB
AeB
AeB
AeB
AeB

CATEGORIA

PROF.

CÓDIGO

Iniciante/Intermediário*

Masc. e fem.

Débora 911 0AM

Iniciante /Intermediário*
Preparatório
Iniciante
Preparatório
Intermediário / Avançado*

Masc. e fem.
Masc. e fem.
Masc. e fem.
Masc. e fem.
Masc. e fem.

Débora
Débora
Débora
Débora
Débora

911 3AT
911 0AT
911 2AT
911 1AT
911 4AT

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
1 – ASSIDUIDADE: Lembramos que a frequência às aulas extras é de suma importância e que as faltas frequentes e
sem justificativa implicarão no cancelamento da matrícula da atividade opcional.
2 – AVALIAÇÃO: Em todas as atividades extras haverá um processo de avaliação contínua, objetivando o registro
das habilidades adquiridas e possíveis dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem.
3 – UNIFORME: Para frequentar as atividades opcionais é necessário adquirir/encomendar o uniforme específico.
Obs.: As camisetas das escolinhas e treinamentos só podem ser usadas para essas atividades.

4 – TRANSPORTE: Ver cláusulas especificadas no contrato.
5 – HORÁRIO: Estão sujeitos a mudanças caso ocorra necessidade de remanejamento
6 –CONTRATO e INÍCIO DAS AULAS: Os alunos só poderão participar das atividades, mediante apresentação do
contrato de matrícula devidamente preenchido, assinado pelo responsável e com o pagamento da(s) taxa(s)
semestral.
No 2º semestre a renovação da contratação deve acontecer no período entre 02/07 a 03/08/2018.
Valor da taxa semestral: R$ 55,00
7 – TREINAMENTOS ESPORTIVOS E DEMAIS ATIVIDADES
a) As atividades extracurriculares dependem de um número mínimo de 10(dez) alunos por turma.
b) Não havendo mais vagas disponíveis o aluno poderá aguardar a vaga em lista de espera.
c) O aluno não poderá ter faltas não justificadas.
d) Para participar das atividades opcionais o aluno não poderá estar inadimplente.
e) No Treinamento esportivo, assim como na escolinha de esportes, os alunos poderão ser convidados
oportunamente para amistosos e competições internas e externas. Só participarão os que entregarem as
autorizações devidamente preenchidas.
f) Alunos que tiverem ocorrências por indisciplina não serão convidados para amistosos e campeonatos internos e
externos e em casos de reincidência, serão afastados dos treinamentos esportivos.
Obs.: Matriculas para alunos do Período Complementar (Integral), nas atividades opcionais, são feitas
automaticamente.
O contrato de atividades opcionais não inclui: Natação, Programa Internacional e Teatro. Estes deverão ser
contratados diretamente na secretaria da escola.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
SP 2018

FICHA DE AUTORIZAÇÃO – MUSICALIZAÇÃO 2018
Flauta & Coral
Preencher, assinar e entregar na secretaria no ato da contratação.

Eu _________________________________________________________________, responsável pelo (a)
aluno (a) _____________________________________________________________________________
do(a) ___________ ano/série ________, autorizo sua participação nas aulas de musicalização,
ministradas pela Professora Débora Mariano, que acontecem nas sextas-feiras.

Declaro que estou ciente das orientações importantes que constam no comunicado, e também sobre a
importância da assiduidade, do uso do uniforme escolar e sobre o material que precisa ser adquirido para
participar das aulas.

Informações complementares (para alunos até o 5º ano):
(
(

) O (a) aluno (a) está matriculado, nas sextas-feiras, no Período Complementar (Integral).
) O (a) aluno (a) não está matriculado , nas sextas-feiras, no Período Complementar. Virá para

atividade opcional acompanhado pelo responsável e retornará para casa, após o término da mesma,
também com o responsável.

________________________________
Assinatura do responsável
SP ____/____/____

