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Prezados Pais e Responsáveis,
No dia 22 de novembro, quarta-feira, às 19h30, teremos a conclusão das aulas de EDUCAÇÃO MUSICAL
juntamente ao CORAL PASSIONISTA SANTA MARIA sob a supervisão da Professora Leda.
O espetáculo será dividido em duas partes: a primeira terá como tema “DISNEY: SUA MAGIA E BELEZA” e
contará com apresentações dos alunos dos 1ºs aos 4ºs anos do Ensino Fundamental e, a segunda parte, será uma
bela apresentação do CORAL PASSIONISTA SANTA MARIA, composto por alunos do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental.
Relembramos que este ano o convite se estende aos alunos do 4º ano pois, a programação da festa é a
mesma que foi planejada para 2016 e que, por motivos de saúde da Professora Leda, não foi possível de ser
realizada. Como estes alunos não possuem aula de Educação Musical em sua grade curricular, para que não
atrapalhe o andamento das outras disciplinas, haverá dois ensaios para os alunos do 4º ano que aderirem a
proposta em horário extraclasse: 06 e 20 de outubro, sextas-feiras, das 18h às 18h50. Ocorrerão outros ensaios
em horário regular de aula.
Via agenda segue autorização que deverá ser preenchida e entregue (com a autorização ou não do seu
filho) até quinta-feira, 05/10.
Informações sobre vestimentas:


Alunos do 1º ao 4º ano: vide desenho com roupa da Disney.



Alunos do CORAL: bermuda jeans e camiseta do coral (será enviado um bilhete via agenda escolar com
informações específicas).
Atenciosamente,
Comunidade Educativa Passionista
Educando com amor!

AUTORIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE MÚSICA: EDUCAÇÃO MUSICAL E CORAL
Eu,..................................................................................................................................................................,
responsável pelo(a) aluno(a) ......................................................................................................................................
do __º ano____ :

( ) AUTORIZO

( ) NÃO AUTORIZO

a participação do mesmo na Apresentação de Música do Colégio Passionista Santa Maria a realizar-se no dia
22/11/2017.
Praia Grande, ..... de outubro de 2017.
________________________________
Assinatura do Responsável

