FICHA DE
DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO
FICHA

2014
2016 /2014
2017

Nome:

GRUPO CORAL

Morada:
Devolver
devidamente preenchida na Junta de Freguesia de Ramalde

DE RAMALDE

Cód. Postal:
Tlm.:
Nome
Aluno: v
Email:
Morada:
Data de nascimento:
/
/
Idade:
Cód. Postal:
Habilitações literárias:
Email:
Pertence a algum centro de dia/convívio?

SÉNIOR

DataSim
de nascimento:
Não
Qual? /
Local Salão Nobre da Junta de Freguesia de Ramalde
Todas as Segundas e Quartas-Feiras das 14h00 às 15h00
Destinatários Seniores

/

Idade:

Já frequentou
outros coros?
Escola
EB1:
Sim
Não
Qual?
Professor de música?
Tem experiência em canto?
Experiência em canto ?
Sim
Não
Qual?
Sim
Não
Qual?
Toca algum instrumento musical?

Ano:

Sim

Não

Qual?
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AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Declaro que autorizo o meu Educando a participar no Grupo Coral
Infantil e Juvenil de Ramalde e a recolha de imagens para fins
publicitários.
“A música enquanto arte e forma de expressão individual e coletiva enriquece as
experiências humanas.
A voz é em si mesma o instrumento musical que cada um possui. O coro
infantil e juvenil surge no sentido de multiplicar as experiências no âmbito da
educação artística das crianças e jovens da freguesia, bem como de dar resposta
à necessidade de criação de projetos que promovam a inclusão e coesão social.
Maestrina
Através da prática vocal coletiva pretendemos potenciar as competências
Ana Daniela
musicais
e sociais Oliveira
de cada elemento, assim como reforçar os laços sociais e
Mestre emoEducação
desenvolver
espírito deMusical
grupo. Há espaço para todos, para todas as vozes, as
Experiência
de direção
coral
bonitas,
as pequeninas,
as grandes,
as tímidas e as corajosas. E como não se fazem
Formação
emsóCanto
Jazzé o coro das vozes de todos nós.”
coros
com uma
voz, este

“Quem canta seus males espanta!”

Nome Enc. Educação
Nº Contribuinte
Contacto
Email
Data

/

/

Assinatura

Pianista
Direção
Musical
Sandra
Tavares

Mestre em Educação Musical
Sandra Tavares
Ana Daniela Oliveira
Experiência
de direção
coral
Mestre em Educação Musical
Mestre
em Educação
Musical
Formaçãodeem
Pianocoral
Jazz e Clássico
Experiência de direção coral
Experiência
direção
Formação em Piano Jazz e Clássico
Formação em Canto Jazz
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