
 

 

                                                                                 
São José-SC, 25 de fevereiro de 2014. 

Circular nº 004/2014               

Ref.: Coral do Colégio Paulo Freire - (3º ao 7º Ano) 
  

              Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

   Convidamos nossos(as) educandos(as) do Ensino Fundamental (3º ao 7º Ano) para 

participarem das atividades do Coral do Colégio Paulo Freire.    
 

 Os ensaios serão realizados às quartas-feiras, a partir do dia 12/03/2014.  
 

 Essa atividade não demanda custo, com exceção do traje obrigatório que será usado para apresentações 

(saia de pregas ou calça social, camisa social manga longa, colete bordado e gravata), orçado em três 

parcelas de R$ 42,00, para 05/04, 05/05 e 05/06/2014 a serem cobradas via boleto, juntamente com a 

mensalidade escolar.  
 

 Em caso do(a) educando(a) desistir das atividades do Coral e o Colégio já tiver realizado a encomenda 

do traje para as apresentações, o pagamento do traje deverá ser efetuado na sua totalidade pelos pais 

e/ou responsáveis. 
 

 O tempo de duração das aulas será de 50 minutos, no horário das 18h05 às 18h55min. Por tratar-se de 

opção extracurricular e em horário especial, a permanência do educando(a) no Colégio terá tolerância de 

5 minutos antes e depois da referida atividade.  
 

 Será cobrado o valor de R$ 13,00 a cada 30 minutos ou fração de permanência extra no Colégio, 

limitada até as 19h, por ser o horário limite de funcionamento do Colégio. 
 

 Na sala das atividades do Coral o(a) educando(a) não poderá ficar acompanhado por parentes ou 

terceiros que não sejam participantes do Coral. 
 

 O(A) coralista deverá participar de todas as apresentações do Coral. Eventuais ausências deverão ser 

justificadas ao regente, pelos pais ou responsáveis. 
 

 As vagas serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de formalização da inscrição que será 

realizada na Sala de Matrículas. 
 

 Os(As) participantes do Coral no ano de 2013 que confirmarem sua inscrição até o dia 27/02/2014 terão 

sua vaga garantida. Portanto, a partir de 28/02, estarão abertas as inscrições para as vagas 

remanescentes. 

 Solicitamos preencher o Termo de Compromisso abaixo e encaminhar à recepção do Colégio. A vaga 

será garantida somente após a entrega desse e a confirmação da inscrição pelo Colégio. 
 

 Haverá uma demonstração da atividade no dia 26/02/2014 (quarta-feira), das 18h05 às 18h55min, no 

Colégio. 
 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na Sala de Matrículas do Colégio ou com o educador Bruno 

de Freitas.                                                                                                                                                                  

A Direção 

 

------------------------------ deixar para ser destacado pela educadora regente------------------------- 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO: CORAL - 3º ao 7º Ano 
 

Eu__________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) _________________________________________, da turma _____ Ano, turno (   ) matutino (   ) 

vespertino, solicito sua inscrição no Coral, estando ciente que esta inscrição só será válida após a confirmação 

por parte do Colégio. Declaro ter ciência do conteúdo da Circular nº 004/2014 e me comprometo a 

cumprir/fazer meu(minha) filho(a) cumprir com todos os assuntos abordados.                                                                                            

                                                                                                                 São José, _____/_____/2014 

____________________________________________ 

 

Assinatura do(a) responsável 


