
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 135/2017 

APRESENTAÇÃO ENCONTRO DE CORAIS – SANTA MARCELINA CULTURA 

 

Prezados Pais e/ou Alunos,  
 

Informamos que durante todo o segundo semestre, os alunos matriculados no 1º e 2º ciclo nas 

aulas de Coral, assim como os alunos dos Cursos Livres Coral para Adultos e Grupos Vocais da 

Emesp realizaram encontros mensais com integrantes do Grupo Barbatuques. Para tanto, fizeram 

várias atividades corporais com o objetivo de prepará-los para o concerto que acontecerá no 

sábado, 16/12/17, na Sala São Paulo, onde o Coral Jovem do Estado de São Paulo convida todos os 

grupos vocais da Santa Marcelina Cultura. 

  

Para que o concerto aconteça da melhor forma, envolvendo todos os alunos de Coral do 1º e 2º 

ciclo e os integrantes dos coros e grupos vocais da Emesp, assim como os outros grupos 

convidados, precisamos saber quais alunos participarão das atividades a seguir: 

  

Ensaios Tutti 

Período: 11 a 14/12/2017 (segunda a quinta-feira) 

Local: Hotel Dann Inn (Avenida Casper Líbero, 115 – Centro) 

Horário: das 18h30 às 21h30 

  

Concerto 

Data:  16/12/2017 (sábado) 

Chegada na Emesp: 17h 

Vocalize na Emesp: 17h30 às 18h30 

Passagem de som na Sala São Paulo: 19h às 20h 

Concerto: às 21h 

  
Figurino: 

Alunos da Emesp: roupa inteira branca ou bege ou marrom claro. 

  

Transporte após ensaio e concerto: 

- A escola disponibilizará o transporte aos alunos menores de 18 anos que participarão do evento 

após os ensaios e o concerto até as suas residências. Para isso, é importante a confirmação do 

endereço completo do aluno no formulário abaixo; 
 

 - Os ônibus não farão paradas em estações de metrô ou em outros locais além dos especificados 

nos formulários; 
 

- O transporte será destinado apenas aos alunos participantes no dia dos ensaios.  

  

Aos alunos menores, solicitamos que os pais e/ou responsáveis entreguem as autorizações para 

participação nos ensaios e no concerto, informando o endereço completo até 17/11/2017 na 

Secretaria da Emesp. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Pedagógica para que possamos 

ajudá-lo da melhor maneira possível. 

Contatos da Secretaria: 

 (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 
 Data de envio: 14/11/2017 

Atenciosamente.  

Equipe Pedagógica 

  
 



 

 
 
DADOS PESSOAIS ALUNO: 

Nome do Aluno (a):                                                              R.G.: 

Ciclo/Curso:  Turma:  

Data de Nascimento: Idade: 

Endereço Residencial: 

Número: Complemento: Bairro: 

Cidade: CEP: 

 
DADOS PESSOAIS DA MÃE/PAI E/OU RESPONSÁVEL: 

Nome:                                                              R.G.: 

Telefone Residencial: [     ] _______-________ Telefone Celular: [     ] _________-________ 

E-Mail:  

 

 

AUTORIZAÇÕES 
 

 
ENSAIOS 

Local: Hotel Dann Inn (Avenida Casper Líbero, 115 – Centro) 

Datas: de 11 a 14 de dezembro de 2017 (2ª a 5ª feira). 

Horário: das 18h30 às 21h30. 

AUTORIZO A PARTICIPAÇÃO: 

SIM (        ) NÃO (        ) 

O aluno utilizará o transporte da EMESP para retorno à residência nos 

dias dos ensaios. 
SIM (        ) NÃO (        ) 

 

 
CONCERTO 

Local: Sala São Paulo 

Data: 16 de dezembro de 2017 (sábado) 

Horário: 21h. 

AUTORIZO A PARTICIPAÇÃO: 

SIM (        ) NÃO (        ) 

O aluno utilizará o transporte da EMESP para retorno à residência no 

dia do concerto. 
SIM (        ) NÃO (        ) 

Atenção: Os alunos que não participarem dos ensaios não poderão se apresentar no dia do 

concerto. 

 

 

 

São Paulo, _____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura da Mãe/Pai e/ou Responsável pelo Aluno 

 

 

 
 


