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Cuiabá, MT 02 de Maio de 2019 

 
COMUNICADO Nº  14/2019 

Senhores Responsáveis, 

Buscando não só estimular o desenvolvimento global das crianças, como tornar agradável a sua permanência 
em nosso espaço, estamos ampliando o rol de atividades extracurriculares e opcionais para o ano de 2019.  

 
 

EXTRACURRICULAR: 

 

Coral  

 

 2ª e 5ª feira - das 12h20 às 13h - Alunos do 1º ao 5º Ano. 

 

Teatro 

  

3ª feira das 09h às 11h –  Alunos do 1º ao 5º ano. 

3ª feira das 15h às 17h –  Alunos do 1º ao 5º ano. 

 

Oficinas de sucatas 

 

4ª feira das 10h às 12h 

4ª feira das 13h às 15h 

Educação musical para mães 

e bebês exclusivo para o 

Berçário 

 

3ª feira das 11h30 às 12h  

3ª feira das 17h30 às 18h  

 

           Informações importantes quanto a área de música: 

Todos os cursos buscam estimular a musicalidade e a criatividade, entre outros aspectos, porém cada um traz 

um foco diferente.  

O Coral Infantil trabalha a música principalmente através da voz e do canto coletivo. Onde um cantor ajuda o 

outro a buscar o mesmo resultado final.  

Faixa etária: 

O Coral infantil  atende crianças a partir do 1° ano.  

O Coral será aberto também para ex-alunos do Peninha Verde com idade até 14 anos.  

Vagas: 

Coral Infantil - 40 alunos 
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Investimento e material: 

Coral é ofertado sem custo algum.  

Todos os alunos deverão adquirir uma pasta catálogo para guardar eventuais partituras ou letras de música.  

Todos os materiais de uso dos alunos precisam estar identificados.  

Horários e faltas: 

O coral Infantil acontece duas vezes na semana, não sendo possível participar apenas em um dos dias. 

É sempre importante observar que as atividades de música não fazem parte da recreação. É necessário 

assiduidade e pontualidade, assim como todas as atividades pedagógicas. Por conta disso, acima de duas faltas seguidas 

sem justificativa, interpretaremos como desistência e a vaga será reaberta. As aulas tem duração de 40 a 50 minutos, 

portanto, atrasos prejudicam o andamento da aula e do aprendizado.  

Responsabilidades: 

Como participante das aulas optativas, os alunos das modalidades têm algumas responsabilidades, como 

apresentações em eventos internos e externos da escola, bem como comprometimento com a disciplina da turma.  É 

importante respeitar a vontade da criança frente a uma possível falta de interesse. 

As aulas de Coral, teatro, oficinas de sucatas e educação musical, terão início na segunda feira dia 

06/05/2019.  

Obs.: As inscrições serão feitas na secretaria da escola, enviadas via agenda ou WhatsApp. 

 

 


