
CORAL LA SALLE
(1º ao 5º ano do Ensino Fundamental)

Uma atividade artística musical que, de forma lúdica, desenvolve a prática de cantar em grupo, aguçando a sensibilidade 
e promovendo, através do ritmo, a integração das atividades pedagógicas por meio de apresentações propostas pela 
comunidade La Salle Abel.

INSCRIÇÕES
Período: Somente para alunos que cursaram o Coral no ano de 2017 – dia 07/03 (sem reserva de vagas), das 7h às 18h. 
Alunos novos: 08/03, das 7h às 18h. 
Local: Salão do Centro Cultural 

ORIENTAÇÕES E NORMAS ESTIPULADAS PARA O CORAL
1) As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, mediante a apresentação da ficha de inscrição preenchida e 
assinada pelo responsável. 
2) As vagas são limitadas de acordo com a dinâmica de cada atividade. 
3) Após o preenchimento das vagas previstas, as inscrições serão encerradas. Formaremos turmas com o mínimo de 18 
alunos matriculados. No caso de não haver um número de alunos suficiente para o funcionamento da atividade, a mesma 
poderá não se iniciar ou ser cancelada durante o ano letivo.
4) O colégio não se responsabiliza por buscar e levar os alunos em sala de aula. Ficando sob total responsabilidade da 
família a logística de levá-lo a sala do Coral (alunos do turno da manhã) e busca-lo para levar até a sua sala de aula 
(alunos do turno da tarde).
5) Estou ciente de que após três faltas consecutivas, a inscrição será cancelada automaticamente.

HORÁRIOS OFERECIDOS
Grupo A (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – quintas-feiras, das 11h55 às 12h55
Grupo B (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – sextas-feiras, das 11h55 às 12h55 
Grupo C (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – sextas-feiras, das 18h às 19h

INÍCIO DAS AULAS
Na semana de 12/03/18, conforme o dia de sua inscrição, no Auditório da Biblioteca. 

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL



CORAL LA SALLE – FICHA DE INSCRIÇÃO
(1º ao 5º ano do Ensino Fundamental)

Eu, __________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)
     (Nome do(a) Responsável) 
__________________________________________________________ do ______ ano de escolaridade, turma ___, 
confirmo a inscrição no Coral La Salle sob a orientação do Prof. Leonardo Braz, no Auditório da Biblioteca, no 
horário abaixo:
(    ) Grupo A (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – quintas-feiras, das 11h55 às 12h55
(    ) Grupo B (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – sextas-feiras, das 11h55 às 12h55 
(    ) Grupo C (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – sextas-feiras, das 18h às 19h

NORMAS ESTIPULADAS PARA O CORAL LA SALLE
O colégio não se responsabiliza por buscar e levar os alunos em sala de aula. Ficando sob total responsabilidade 
da família a logística de levá-lo a sala do Coral (alunos do turno da manhã) e busca-lo para levar até a sua sala 
de aula (alunos do turno da tarde).
A solicitação de cancelamento deverá ser realizada por escrito, na Central de Atendimento. 
Estou ciente de que após três faltas consecutivas, a inscrição será cancelada automaticamente.

Data: ___/___/2018.

________________________________                                          ________________________________
          Assinatura do Responsável                                                                Documento de identidade

----------------   -----------------------------------------------      ------------------------------------------       ----------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CORAL LA SALLE

Aluno: ______________________________________________________________   Ano: ______ Turma: ______

Inscrição realizada no: 
(    ) Grupo A (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – quintas-feiras, das 11h55 às 12h55
(    ) Grupo B (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – sextas-feiras, das 11h55 às 12h55 
(    ) Grupo C (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – sextas-feiras, das 18h às 19h

Início: na semana de 12/03/18                    Local: Auditório da Biblioteca

Niterói, ____ de ________________ de 2018.

_______________________________
Central de Atendimento

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL


