EDITAL PARA SELEÇÃO E INGRESSO NO
CORAL MENINAS CANTORAS
DO COLÉGIO SANTA CATARINA EM JUIZ DE FORA - MG
- 2018 1. DISPOSIÇÕES GERAIS
Entre os objetivos do Coral “Meninas Cantoras” do Colégio Santa Catarina, através de suas atividades está
o de propiciar um ambiente prazeroso e amigável para as participantes, influenciar o desenvolvimento de boas
relações pessoais (também no meio familiar em que vivem) e produzir, a partir da apreciação musical, um
crescente interesse pela arte em todas as suas formas de expressão.
As alunas inscritas estarão concorrendo a 10 vagas, a serem ocupadas imediatamente após a seleção.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 - O período de inscrição para a seleção do coral será de 06 a 09 de março de 2018 na Escola de Música
com Lilianni (de 07h30min às 10h45min) ou com Fernanda (de 14h30min às 19h30min).
2.2 - Podem inscrever-se alunas do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
2.3 - A seleção visa avaliar a afinação, fraseado musical e memória da candidata, seu gosto musical no campo
internacional e nacional.
3. REQUISITO PARA INSCRIÇÃO
Ser aluna do Colégio Santa Catarina do 2º ao 9º ano (Ensino Fundamental) e do Ensino Médio.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO (TESTE)
4.1 A seleção (teste) ocorrerá nos dias 12 a 15 de março na Escola de Música do Colégio Santa Catarina, em
hora marcada por Lilianni ou Fernanda no ato da entrega da ficha de inscrição.
4.2 A coordenação da série, com a prévia autorização dos pais no ato da inscrição, permitirá que as alunas
saiam de sala para se dirigirem ao local da prova, voltando em seguida a suas atividades regulares.
5. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
5.1 O resultado será divulgado no dia 26 de março na secretaria da Escola de Música.
6. RECOMENDAÇÕES PARA OS ENSAIOS
6.1. Ocorrem em 2 dias semanais (quartas-feiras e sextas-feiras), de 17h10min às 18h45min, com um
intervalo de quinze minutos entre o término da aula ao início do ensaio, momento em que a menina cantora
poderá lanchar e refazer suas energias. Observe a escolha do lanche: maçã com casca, sucos cítricos e salada
de frutas são sempre bem-vindos. EVITAMOS CHEETOS, PIPOCAS, BISCOITOS, REFRIGERANTES e
outros doces, pois engrossam a saliva e não permitem uma perfeita vibração das pregas vocais (o uso de
lanche indevido poderá acarretar problemas na voz).
6.2. Roupa para os ensaios: a aluna poderá vir com o uniforme do Colégio. Não é permitido vir de short,
mini-blusa e camiseta sem manga, decote, chinelo, etc.
6.3. NÃO será permitido usar, no recinto do Colégio e no horário de ensaio: telefone celular, ipod, MP3/4,
tablet, câmera fotográfica ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico. Aparelhos apreendidos pela
coordenação só serão devolvidos aos pais pela diretora, após prévio agendamento.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os pais devem estar cientes do compromisso que será assumido, não devendo nenhum outro se sobrepor a
este, nos dias de ensaio e apresentações, a não ser por motivo de forças muito alheias às circunstâncias.
7.2. Não haverá nenhum encargo financeiro para as participantes selecionadas. A direção entende os
benefícios que este projeto trará a cada uma e oferece a possibilidade de maior convivência com a música e
desenvolvimento de sua apreciação.
7.3. A validade dessa seleção expira em um (1) ano.
7.4. Caso haja desistência de alguma participante durante esse período, a aluna que ficar como excedente na
lista de classificação poderá ser convocada, respeitada a ordem de colocação, até completarem 50 meninas
cantoras no Coral.
Juiz de Fora, março de 2018.
Izabel Nunes
Direção pedagógica

Patrícia Guimarães
Maestrina do Coral.

CORAL MENINAS CANTORAS DO COLÉGIO SANTA CATARINA
FICHA DE INSCRIÇÃO – ANO 2018
Nome: __________________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________ nº ______Complemento:_________
Bairro: _________________________________Cidade/ UF: ______________________________
Telefone: _____________________ Celular: ___________________ Série em 2018: ___________
AOS PAIS:
1. Estão dispostos a apoiar sua filha, se esta for selecionada? Comente.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Os ensaios acontecem em dois dias semanais e precisam ser rigorosamente bem freqüentado por sua filha,
para um bom resultado vocal das Meninas Cantoras. Sua filha está disposta a fazer 'música', estando inserida
nesse projeto?
(
) Sim
(
)Não
Informações gerais:
As candidatas terão horário individual para a seleção. Se sua filha não for selecionada, isso não
indicará inabilidade para o canto. Sugerimos um período de estudo de canto, violão ou teclado para que ela
desenvolva sua musicalidade, até nova seleção.
As vagas estão limitadas ao número de 10 postulantes ao cargo de menina cantora.
Juiz de Fora, ______ de __________________ de 2018.
CIENTE E DE ACORDO:
Assinatura dos pais (ou responsáveis): _________________________________________________________
_________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------ATENÇÃO PARA A DATA DO EXAME DE SELEÇÃO - 2018

Nota: ________

ALUNA: ____________________________________________________________ Série: _____________
DIA: ___________________________________________________________________________________
HORÁRIO: _____________________________________________________________________________
LOCAL DA SELEÇÃO: ESCOLA DE MÚSICA DO COLÉGIO SANTA CATARINA
(FAVOR DEVOLVER A FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ANOTAR NA
AGENDA DA ALUNA O HORÁRIO DO EXAME)

