
 

Circ. 16/2019                 

 Santa Maria, 1º de março de 2019 

Senhores Pais ou Responsáveis 

Através desta circular comunicamos a abertura das inscrições da Modalidade Representatividade 
de Coral. A educadora regente do Coral é a Juliana Pires. 

O período de inscrições será de 1º a 14/3, na Coordenação de Turno, com a entrega deste 
documento. Início das aulas: a partir de 12/3 de acordo com o final das audições. 

A Modalidade de Representatividade Coral, será composta por estudantes do 4º ano do Ensino 
Fundamental até estudantes do Ensino Médio. As aulas transcorrerão na Capela do Colégio. 

O repertório do Coral será composto de música clássica, música sacra, e outros estilos musicais 
clássicos. 

As inscrições para o Coral, passam por uma seleção vocal dos estudantes, para a graduação nos 
grupos de coralistas. Durante as primeiras aulas, a regente fará a escuta individual de vozes, 
conforme cronograma, a ser entregue posteriormente. 

Para a audição será adotado o critério de musicalidade: capacidade de se expressar através da 
música, afinação e percepção rítmica e melódica. Após a audição, os estudantes que tiverem logrado 
êxito, serão convidados a fazer parte do grupo do Coral, de acordo com os horários a seguir: 

Aulas do Coral  
(para estudantes do turno da manhã) 

Aulas do Coral 
 (para estudantes do turno da tarde) 

Segunda-feira – 15h30 às 17h30. 
Terça-feira – 15h30 às 17h30. 

Terça-feira –  9h30 às 11h30. 

Ensaios gerais – 2 vezes ao mês nas terças-feiras das 18h às 20h. 
 

Os estudantes não aprovados na primeira audição, serão convidados posteriormente para fazer 
parte do segundo grupo de coralistas. Estudantes que tocam instrumentos musicais, estão 
convidados a participar e acompanhar o Coral com seu instrumento. 

Alexandre Pereira dos Santos 
Coordenador de Turno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(preencher, recortar e devolver à Coordenação de Turno, até 14/3) 

 

Cientes do teor da Circ. 16/2019 – Informa sobre a abertura das inscrições da Modalidade Representatividade 
de Coral. 

ESTUDANTE: ___________________________________________  TURMA: _____ 

Assinatura do Pai,  Mãe ou Responsável__________________________________  Em: .......... /3/2019 


