
 

 

                                                                                 
São José-SC, 16 de fevereiro de 2017. 

 

Circular nº 007/2017               

Ref.: Coral do Colégio Paulo Freire  
  

              Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

  

Seguem informações referentes ao Coral do Colégio Paulo Freire 2017 (1º ao 5º Ano).  
 

 

 Os ensaios serão realizados às quartas-feiras, das 18h às 18h50min.  
 

 Essa atividade não terá custo para os pais, com exceção do traje obrigatório que será usado para 

apresentações (saia de pregas ou calça social, camisa social manga longa, colete bordado e gravata). Quem 

já tiver o uniforme está dispensado da aquisição. Os(As) participantes que necessitarem realizar a 

encomenda do uniforme deverão preencher formulário que será encaminhado no início do mês de março 

aos inscritos na atividade. 
 

 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 ou 

responsáveis. 
 

 Por tratar-se de opção extracurricular e em horário especial, a permanência do educando(a) no Colégio 

terá tolerância de 5 minutos antes (para participantes que estudam no período da manhã) e depois da 

referida atividade.  
 

 

 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 Bruno de Freitas, pelos pais ou responsáveis. 
 

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

realizada na Central de Matrículas do Colégio, no horário das 7h30min às 19h. 
 

 Será dada a prioridade para os(as) educandos(as) que já participaram da atividade no ano passado e que 

realizarem sua inscrição, por meio do preenchimento do Termo de Compromisso abaixo e da entrega na 

Central de Matrículas, nos dias 20/02 e 21/02/2017.  
 

 Portanto, a partir de 22/02/2017, estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes, que deverão 

ser realizadas pelos pais e/ou responsáveis, na Central de Matrículas.  

 

 As informações referente ao custos encontram-se na mesma circular que seguiu via agenda.   
 

 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na Central de Matrículas ou com o educador Bruno de Freitas.                                                                                                                                                                  
 

A Direção 
 

 

- - - - - Participantes do Coral no ano passado: preencher e entregar nos dias 20 e 21/02/2017 - - - - - 
 

FICHA DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CORALISTAS EM 2016 E TERMO 

DE COMPROMISSO PARA CORALISTA EM 2017 - 1º ao 5º Ano 
 

Eu__________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) _______________________________________________, da turma ________ Ano, turno  

(   ) matutino (    ) vespertino, confirmo sua inscrição no Coral. Declaro ter ciência do conteúdo da 

Circular nº 007/2017 e me comprometo a cumprir/fazer meu(minha) filho(a) cumprir com todos os 

assuntos abordados.  
 

 

                                                                                                                 São José, _____/_____/2017 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 


