
                      PORTUGUÊS 

TODOS OS ESTUDANTES DEVEM RETORNAR A PÁGINA 3 DESTE FORMULÁRIO, 
MESMO QUE ELES NÃO ESTEJAM PARTICIPANDO DE UM CONJUNTO DE MÚSICA 

 
 

 

Queridos Pais, 

Os estudantes da 4ª série da Escola Mill Pond, o seu filho terá a oportunidade de participar de um ou 
dois conjuntos musicais: coro e orquestra (instrumentos de cordas). Os estudantes poderão se 
inscrever para as aulas de coral ou orquestra ou ambos os conjuntos. 

● Coral - Os estudantes se reúnem uma vez por semana durante o horário de atividades 
(Academic Activity Period). 

 
● Orchestra - os estudantes se reúnem duas vezes por semana durante o horário de atividades 

(Academic Activity Period), uma vez para o ensaio de orquestra e outra vez para uma aula com 
grupos divididos por seções. 
 
Por favor, note que todos os conjuntos musicais da 4ª série são eletivos. Faremos de tudo  para 

acomodar o pedido de um estudante que quer participar de um conjunto, no entanto, conflitos com o 
horário da aula de apoio à Leitura e Matemática, ELL, fala e OT/PT poderá limitar a(s) escolha(s) do 
conjunto. 

Dito isto, muitos dos nossos alunos da 4ª série participam de vários conjuntos e são muito bem 
sucedidos. A participação em um grupo de coral e/ou de  instrumento é uma experiência musical, 
social e uma aprendizagem maravilhosa, a cada ano que passo as oportunidades dos alunos do 
programa de música das Escolas de  Westborough continuam crescendo! 

Por favor, consulte o verso desta folha para obter informações mais importantes sobre o 
programa de instrumentos de cordas e não hesite em entrar em contato conosco para esclarecer 
quaisquer dúvidas. 
 
Musicalmente, 
 
Diretora do Coral da 4ª série: Srta. Ehrenreich, ehrenreicha@westboroughk12.org  
Diretora da Orquestra da 4ª série: Srta. Gerratt, gerrattj@westboroughk12.org  
 
 

 

mailto:ehrenreicha@westboroughk12.org
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Informações Extras para os Pais dos Alunos dos Instrumentos de Corda 

 Instrumentos 
Gostaríamos que todos os alunos que tocam instrumentos de cordas tivessem 
um instrumento até a semana do dia 16 de setembro. Recomendamos você  a 
alugar o instrumento de um fornecedor conceituado que garante um instrumento que 
funciona correctamente, que seja do tamanho adequado para o seu filho e que conserte 
ou substitua o instrumento quando for necessário! Não recomendamos você tentar 
encontrar um "bom negócio" instrumento mais baratos on-line, porque a 
dimensão desses instrumentos geralmente são incorretos, difíceis de ajustar, 
quebram, têm uma qualidade de som ruim e perde muito o valor na hora de 
revender. Nós não nos responsabilizamos por danos a instrumentos difíceis ou 
impossíveis de sintonizar. Por favor, consulte a carta anexa do nosso diretor de Belas 
Artes para obter mais informações sobre o aluguel dos instrumentos. Temos 
instrumentos disponíveis para as famílias que têm dificuldades financeiras. Por favor, 
entre em contato com a Sra. Gerratt se você quiser ter mais informações. 

Para os estudantes que continuam pegando aulas de violino e viola 
Durante as primeiras lições, iremos verificar cada instrumento e informaremos a você se o seu 
instrumento atual precisa de manutenção ou se precisa ser trocado para um tamanho maior. 

Para os estudantes interessados em mudar para o violoncelo 
A maioria dos alunos decidem continuar com o instrumento que tocou no ano passado, a menos que 
o coração deles tenha mudado para o violoncelo. Se este for o caso, é importante considerar o custo 
extra e a responsabilidade de cuidar e carregar um instrumento maior. Os instrumentos podem ser 
trocados na loja de música (consulte abaixo para adquirir “Informações sobre o aluguel dos 
instrumentos”). 

Para os alunos Iniciantes de Instrumentos de Cordas 
Oferecemos aulas de violino e viola para alunos que não fizeram parte do programa de  instrumentos 
de cordas no ano passado e nunca tocaram um instrumento de cordas antes. Nós não oferecemos 
violoncelo para iniciantes na 4ª série. Os alunos iniciantes terão uma aula por semana e se juntarão à 
orquestra no último concerto do ano. 

Informações sobre aluguel de instrumentos  
Os alunos que estão começando ou mudando para o violoncelo este ano precisarão ir diretamente 
para a loja para adquirir seu novo instrumento e o livro Essential Elements Book 1 (e uma “alça de 
endpin” para o violoncelo). Os pais podem alugar os instrumentos do fornecedor do nosso distrito, 
David French Music, ou de outro fornecedor respeitável. A loja David French Music está localizada na 
Otis Street 53B em Westborough, e estão  abertas de Segunda à Quinta das 11h às 18h e Sexta-feira 
das 11h às 17h. Por favor, entre diretamente em contato com a loja no telefone 508-366-5994 para 
esclarecer dúvidas sobre os preços do aluguel. Leve seu filho com você para que a equipe da loja de 
música possa ajudar você a encontrar o tamanho certo para ele. 

Agenda 
Seu filho terá os ensaios da Orquestra nas Segundas ou Terças-feiras e uma aula em grupo em um 
outro dia. Informações específicas sobre a agenda do seu filho serão distribuídas assim que estiverem 
disponíveis. Cheque nosso site! millpondorchestras.weebly.com 
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Retorne Este Formulário para o Professor/a do Seu Filho até Segunda-feira, Dia 9 de Setembro 

Mesmo Que Você Não Esteja Participando de um Grupo de Música! 
 

Formulário de Inscrição para os Conjuntos de Música da 4ª série - 2019-2020 
 
 

 

Nome do Professor/a_____________________________________ 

    Circule Seu Time: Azul (Blue)      Vermelho(Red)  

Nome do Aluno: ________________________________________ 

Escolhas dos Conjuntos: Por favor, marque uma das seleções abaixo * 

Por favor, note que todos os conjuntos musicais da 4ª série são opcionais. Faremos de tudo 
para que o estudante possa participar do  conjunto que escolheu, no entanto, conflitos com a agenda 
do horário da aula de apoio à Leitura e Matemática, ELL, Fala e OT/PT poderá limitar a (s) escolha (s) 
do conjunto. 

   Somente Coral  

   Somente Orquestra (Instrumentos de Corda)  

  Coral e Orquestra (Instrumentos de Corda)Chorus AND Orchestra (Strings) 

   Nenhum Conjunto de Música 
 

Opção de Instrumentos de Corda para os Estudantes: 

 Continuando com o Violino 

 Continuando com a  Viola 

 Trocando Instrumento pelo Cello  

 Comecando a tocar Violino ou Viola 
(Nao oferecemos aula de cello para iniciantes na 4ª série) 
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ESCOLAS PÚBLICAS DE WESTBOROUGH 

DEPARTAMENTO DE BELAS ARTES 
 
Queridos Pais: 
 

Estamos extremamente entusiasmados em saber que seu filho decidiu participar do nosso 
programa de música. Já que a maioria dos estudantes alugam ou compram seus instrumentos, 
precisamos te informar que as Escolas Públicas de Westborough não possuem lugares seguros para 
os alunos guardarem seus instrumentos musicais, infelizmente só temos lugar para guardar os 
instrumentos musicais da escola.  
 

Embora tenhamos locais designados onde os alunos podem deixar seus instrumentos 
diariamente, as Escolas Públicas de Westborough não assumirão sob nenhuma circunstância a 
responsabilidade de perda, dano ou roubo de qualquer instrumento musical que não pertença ao 
nosso distrito escolar. Pedimos a você para conversar com seu filho sobre o cuidado que ele deve 
ter com seu instrumento, ajudá-los a lembrar de trazer seu instrumentos para a escola nos dias 
certos, e deixá-los no local designado pelo professor.  
 

Assine abaixo e devolva esta carta ao professor de música de instrumentos do seu filho, para 
indicar sua compreensão sobre este assunto.  
 

Esperamos que a experiência musical escolar do seu filho se torne uma fonte de 
aprendizagem e diversão para a vida inteira. Estendemos a você e a seu filho nossos melhores 
desejos para que este ano escolar  possa ser  bem-sucedido e produtivo.  
 
  
Sinceramente, 
Christopher Martin 
Director de Belas Artes 
 
  
_____________________________ 
Nome do Aluno/a 
  
  
_____________________________ _________________ 
Assinatura dos Pais/Guardiães                                     Data 
  
  
____________________________ _________________ 
Assinatura do Professor/a                                             Data 


