
 

 

CEJ CULTURAL (danças, teatro e música) 2022 – frente e verso 
INFANTIL III ao TERCEIRÃO - FICHA DE INSCRIÇÃO 

DANÇA / DANÇA FOLCLÓRICA GERMÂNICA / TEATRO e MÚSICA 
Início previsto: 07/03/2022 – 2ª feira ( à confirmar) 

Nome do aluno: _____________________________________________________________________________ 
Data de nascimento:____________________ nº do CPF____________________ 
Série:_________________________ Turma:_______________________________________________________ 
Telefones de contato:_______________________WhatsApp (para grupo/recados):__________________________ 
e-mails de contato:____________________________________________________________________________ 

• O projeto extraclasse (cultural e esportivo) permanece opcional, onde o (a) aluno (a) poderá participar de duas atividades, 
sem custo adicional, (uma esportiva ou uma atividade cultural). Se quiser participar de mais atividades, contribuirá com 9 
(nove) parcelas, no valor de R$ 60,00 por modalidade (abril a dezembro).  

• Será obrigatório o uso de uniforme para a prática das Atividades Culturais; 

• Para as Atividades de Dança, Dança Folclórica e Teatro as vagas serão limitadas de 20 alunos por turma, os que excederem, 
passarão para uma lista de espera e serão chamados de acordo com as disponibilidades. O critério usado será a ordem de 
entrega da inscrição. 

• Salientamos também que a quantidade mínima para fechar turma é de 10 alunos, portanto, caso alguma turma não tenha o 
número mínimo de alunos, os inscritos poderão ser remanejados para o fechamento de turmas, neste caso os pais serão 
informados.  

• É obrigatória a participação de todos os alunos inscritos na dança e dança folclórica no Jaraguá em Dança.  

• Os alunos participantes da dança devem adquirir um figurino para a coreografia preparada durante o ano com valor 
aproximado de R$ 200,00 (a ser pago em 05 parcelas – abril a agosto). 

• Os alunos participantes da dança folclórica não precisam adquirir o traje, porém, será cobrada no mês de abril uma taxa no 
valor de R$ 35,00 para os ajustes e deverão adquirir sapatos e meias específicas.  

• Os alunos participantes das aulas de teatro deverão obrigatoriamente participar das apresentações a serem realizadas pelo 
grupo. 

ASSINALE A(S) ATIVIDADE(S) DE INTERESSE DE ACORDO COM A FAIXA E SÉRIE 

DANÇA FOLCLÓRIA GERMÂNICA – Profª Dani e Prof.ªPaula 
A sala a ser utilizada será informada na semana anterior ao início das atividades 

(   ) Infantil 3 , infantil 4 e 1º ano do Ens. Fundamental I 
(cat. mirim)- 2ª feira das 17h40 às 18h40 

 

(   ) 2º ao 5º ano(cat. Infantil) –  4ªs feiras - 17h40 às 18h40 (   ) 5º ao 9º ano  e Ensino Médio (Juvenil) –2ªs feiras -18h40 
às 19h40 

Obs: para participar do grupo folclórico não é necessário adquirir o traje, porém, é cobrada dos alunos uma taxa de manutenção 
do mesmo, no valor de R$ 35,00 (trinta reais) que deverá ser pago no mês de abril diretamente na coordenação de eventos ou 
para a professora Dani. 

TEATRO MATUTINO - Profª Dani 
(   ) Turma Mista 2º ao 9º ano  –4ªs feiras – 10h às 11h  

(   ) 2º ao 5º ano –4ªs feiras – 15h45 às16h45 (   ) 6º ao 9º ano e Ensino Médio –4ªs feiras -13h30 às 14h30 
 OBS. As aulas de teatro acontecem nos horários acima, entretanto, posteriormente serão realizados ensaios de roteiro. Para estas 
atividades, será enviado bilhete informando os dias dos ensaios e horários conforme os grupos após a definição dos referidos roteiros.  

DANÇA – Professora Giovanna – A sala a ser utilizada será informada na semana anterior ao início das atividades 
(   ) Infantil 2 e 3- 4ªs feiras- 17h40 as 18h40 
(   ) Infantil 4- 5ªs feiras-17h40 as 18h40 
 

(   ) 1º ano  do ensino fundamental– 3ªs feiras  17h40 às 18h40  
(   ) 2º ano –2ªs  feiras– 17h40 às 18h40   
(   ) 3º ano – 3ªs feiras – 18h40 as 19h40 
(   ) 3º ao 5º ano- 6ªs feiras -13h30 às 14h30  
(   ) 4 e 5º ano – 2ªs feiras – 18h40 as 19h40 

(   ) 6º ao  9º ano –4ªs feiras -18h40 às 19h40 
(   ) 8º ao  Ensino Médio –6ªs feiras -14h30 às 16h30 

 

      Declaro assinando este documento, que autorizo meu filho (a) a participar das aulas acima assinaladas a serem realizadas no 
Colégio Evangélico Jaraguá, bem como dos ensaios de grupo, atividades e eventos no qual o grupo do qual ele participará venha a 
participar sempre mediante aviso prévio. Declaro e concordo expressamente que, caso haja qualquer incidente médico ou acidentária 
decorrente da atividade desportiva (contusões, entorse, fraturas ou quaisquer outros tipos de lesão ou mal súbito), será de minha total 
responsabilidade o custeio do tratamento e das despesas médicas. Ainda declaro que o Colégio Evangélico Jaraguá não será responsável 
por qualquer custeio em caso de incidente médico. 

Nome 
(pai/mãe/responsável):_______________________________________Assinatura:______________________________________ 



 

 
 

Ficha de Inscrição prévia das atividades extraclasse de música 2022 
  

ESTA FICHA NÃO É GARANTIA DE VAGA, É UM LEVANTAMENTO DE DEMANDA 
 

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS EM DIA E HORÁRIOS A SEREM INFORMADOS NA PRIMEIRA SEMANA 
DE AULA 

 
As aulas NÃO são individuais  e INICIARÃO EM MARÇO – com data exata a ser informada a cada aluno 

 
 

Nome do aluno: _____________________________________________________________________ 
Data de nascimento:__________________________________________________________________ 
Série:_________________________ Turma:_______________________________________________ 
Telefones de contato:_______________________ WhatsApp (para grupo/recados):____________________ 
e-mails de contato:____________________________________________________________________ 
 

Instrumentos musicais oferecidos: Violão, teclado, piano, flauta soprano, flauta tenor e flauta transversal, saxofone alto e tenor, 
clarinete, trompete, trombone,  euphonium e bateria. 

• Instrumento musical de interesse:___________________________________________ 
• Já toca algum instrumento? Qual?___________________________________________ 

 

Dia da Semana e período em que gostaria ou tem disponibilidade para frequentar as aulas. 

(   ) 2ª feira – Período:  (  ) matutino  (  )vespertino  (  ) noturno 

(   ) 3ª feira – Período:  (  ) matutino  (  )vespertino  (  ) noturno 

(   ) 4ª feira – Período:  (  ) matutino  (  )vespertino  (  ) noturno 

(   ) 5ª feira – Período:  (  ) matutino  (  )vespertino  (  ) noturno 

(   ) 6ª feira – Período:  (  ) matutino  (  )vespertino  (  ) noturno 

 

Todos os alunos de música, assim que considerados aptos pelos professores, são convidados a fazer parte da Orquestra Jovem, uma 
prática musical em conjunto que realiza apresentações no colégio e fora dele.  Os ensaios acontecem às quartas-feiras das 17h40 às 
19h30 

 
• CORAL/Grupo Vocal (      ) 

Obs: Os ensaios acontecerão às 3ªs ou 4ªs feiras à confirmar no início do ano letivo em horário (s) a confirmar de acordo com a 
demanda entre 17h40 e 19h30. 

• Qual dia da semana teria preferência para os ensaios do Coral/Grupo Vocal:  
 3ª feira(   )   ou   4ª feira(   )   
 

IMPORTANTE!  

Nome (pai/mãe/responsável):_________________________________ 


