
ATIVIDADES EXTRACLASSE CULTURAIS INICIAM EM MARÇO 
 

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 2020. 
 
Srs. Pais 

Informamos que conforme AGENDA ESCOLAR,as atividades Extraclasses Esportivas iniciam na próxima semana 17/02,  
e as atividades Extraclasses Culturais iniciam em02 de março conforme segue.  
 

DANÇA FOLCLÓRICA -Professoras Daniele e Paula 
 

 Infantil 3, Infantil 4 e 1º ano  - início dia  02 de março (2ª feira) das 17h40 às 18h40 nas salas 16 e 35.TURMA LOTADA 

 5º ao 9º ano - início dia02 de março (2ª feira) das 18h40 às 19h40 na sala 16.HÁ VAGAS 

 2º ao 5º ano - início dia04 de março (4ª feira) das 17h40 às 18h40 nas salas 16 e 35. TURMA LOTADA 

 
DANÇA – Professora Giovanna 

 

 INFANTIL 2 e 3- início dia 04 de março (4ª feira) das 17h40 às 18h40 na sala NOVA DE DANÇA E TEATRO -TURMA 

LOTADA 

 INFANTIL 4 - início dia 05 de março (5ª feira) das 17h40 às 18h40 na sala 16. HÁ VAGAS 

 1º ANO do EF- início dia 03 de março (3ª feira) das 17h40 às 18h40 na sala 16. TURMA LOTADA 

 2º ANO do EF - início dia 02 de março (2ª feira) das 17h40 às 18h40 na sala NOVA DE DANÇA E TEATRO TURMA 

LOTADA 

 3º ANO do EF - início dia 03 de março (3ª feira) das 18h40 às 19h40 na sala 16.HÁ VAGAS 

 4º e 5º ANO do EF- início dia 02 de março (2ª feira) das 18h40 às 19h40 na sala NOVA DE DANÇA E TEATRO – HÁ VAGAS 

 3º ANO ao 5º ANO do EF - início dia 06 de março (6ª feira) das 13h30 às 14h30 na sala 38 – HÁ VAGAS 

 6º ao 9º ANO - início dia 04 de março (4ª feira) das 18h40 às 19h40 na sala NOVA DE DANÇA E TEATRO- HÁ VAGAS 

 8º ANO e Ensino Médio - início dia 06 de março (6ª feira) das 14h30 às 15h30 na sala 38-TURMA LOTADA 

 

TEATRO- Professora Daniele  
 

 MATUTINO - 2ª ao 9º ano do EF- início dia  04 de março (4ª feira) das 10h às 11h na sala NOVA DE DANÇA E TEATRO- 

TURMA LOTADA 

 VESPERTINO - 2ª ao 5º ano do EF- início dia  04 de março (4ª feira) das 15h45 às 16h45 na sala NOVA DE DANÇA E 

TEATRO- TURMA LOTADA 

 6º ANO ao ENSINO MÉDIO - início dia04 de março (4ª feira) das 13h30 às 14h30 na sala NOVA DE DANÇA E TEATRO- HÁ 

VAGAS 

 
OBSERVAÇÃO: As inscrições realizadas até o dia 14/02 estão com as vagas garantidas. Para os que não realizaram 

a inscrição e ainda tem interesse nas atividades, acima estão destacadas as turmas que dispomos de vagas. Para tanto 
interessados podem solicitar a ficha de inscrição no setor de eventos com as professoras Daniele ou Marilene ou solicita-la via 
agenda (Ensino Fundamental) ou ainda através do email :eventos@colegiojaragua.com.br 

 
SALA NOVA DE DANÇAE TEATRO fica na edificação nova, em cima do restaurante. 

 
AULAS DE MÚSICA/ORQUESTRA JOVEM- Professores Genival e Maikon 

 
CORAL – As aulas iniciarão no dia 04 de março (quarta-feira) na sala 31 ao lado da sala dos professores (preencher 

fichade inscrição que deve ser retirada no setor de eventos com as professoras Daniele ou Marilene ou solicitadas via agenda 
(Ensino Fundamental) ou solicitadas através do email : eventos@colegiojaragua.com.br. 

 
ALUNOS de instrumentos que já frequentavam as aulas em2019– frequentarão as aulas conforme horário ajustado 

diretamente com os professores anteriormente.  
 
ALUNOS NOVOS – Um responsável deve vir fazer a escolha de horário diretamente com os professores no dia 20 de 

fevereiro(5ª feira) na sala 16 a partir das 18h. Senhas serão distribuídas a partir das 17h. As vagas serão preenchidas conforme 
disponibilidade e por ordem de chegada.  

 
Vagas disponíveis para alunos que não tenham nenhuma experiência musical: 
Professor Genival – turma de 10 flautas5ª feira das 17h50 as 18h40. 
Professor Maikon(alunos a partir do 2º ano)– 5ª feira- 9h50- 10h30- Bateria, Violão ou piano 
10h30 – 11h10 - Bateria, Violão ou piano 
 6ª feira – 10h30- 11h10 - Bateria, Violão ou piano 
 

OBSERVAÇÃO:Há ainda a disponibilidade de algumas vagas em outros dias e horários para alunos que já tenham alguma 

experiência, neste caso, os professores verificarão na hora da inscrição a disponibilidade de encaixe, uma vez que nossas aulas são 
em grupos e levam em consideração a faixa etária e a experiência dos alunos. 

 
Atenciosamente,Coord. Extraclasse Cultural 
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