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São José-SC, 24 de fevereiro de 2015 
 

Circular nº 007/2015 

Ref.: Corpo de Dança do Colégio - 

    Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 8º Ano)  
   

      Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
   

Convidamos nossos(as) educandos(as) do 6º ao 8º Ano para fazerem parte do Corpo de Dança do 

Colégio Paulo Freire.  

 

 Esta atividade não terá custos aos pais, exceto o uniforme a ser usado nos ensaios e o(s) traje(s) para as 

apresentações.   
 
 

 Para garantir sua participação no grupo o(a) educando(a) terá que manter pontualidade e assiduidade, 

além de bom aproveitamento escolar. 
 

 A permanência no Colégio após o término da atividade é limitada até as 19h, por ser o horário limite 

de funcionamento do Colégio. 
 

 A atividade acontecerá semanalmente no Colégio, às sextas-feiras, no horário das 18h10min às 

18h55min e acompanharão o Calendário Escolar do Colégio. Não haverá reposição de aulas referentes 

a recesso escolar, bem como dias não úteis. 
 

 O(A) educando(a) deverá participar de todas as apresentações do Grupo de Dança do Colégio. 

Eventuais ausências deverão ser justificadas à educadora, pelos pais ou responsáveis. 
 

 Os pais ou responsáveis autorizam a cobrança do(s) traje(s) para as apresentações, via boleto bancário, 

juntamente com a mensalidade escolar, com vencimento no dia cinco de cada mês.  
 

 Em caso do(a) educando(a) desistir das atividades do Grupo de Dança e o Colégio já tiver realizado a 

encomenda do(s) traje(s) para as apresentações, o pagamento do traje deverá ser efetuado na sua 

totalidade pelos pais ou responsáveis. 
 

 O início da atividade será no dia 06/03/2015 (sexta-feira), das 18h10min às 18h55min, no Colégio.  

 

 Haverá uma aula experimental no dia 27/02/2015 (sexta-feira), das 18h10min às 18h55min. 
  

 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 Grupo de Dança no ano de 2014 que confirmarem sua inscrição até o dia 

26/02/2015 terão sua vaga garantida.  

 
 

 Solicitamos preencher o Termo de Compromisso abaixo e encaminhar à Sala de Matrículas do Colégio. A 

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

  Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na Sala de Matrículas do Colégio ou com a educadora de 

dança, Alessandra Modro.                                                                           

                                                                                                                 A Direção  
                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO - GRUPO DE DANÇA - 6º ao 8º Ano 

Eu__________________________________________________________, responsável pelo(a) 

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

(   ) vespertino, solicito sua inscrição no Grupo de Dança, estando ciente que esta inscrição só será válida 

após a confirmação por parte do Colégio. 

  Declaro ter ciência das orientações e informações acima e me comprometo a cumprir/fazer 

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

                                                                                                                 São José, _____/_____/2015 

____________________________________________ 

 

Assinatura do(a) responsável 
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