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

 
 
2019-2020 
5ª Série, Escola Mill Pond 
Oportunidades para jogar em conjuntos musicais 
 
Pais/Guardiães dos alunos da 5ª série, 
 
Estamos escrevendo para dar-lhes boas vindas em mais novo ano letivo e informações sobre os conjuntos 
musicais e as aulas de instrumentos disponíveis para seus filhos na 5ª série. Os estudantes podem escolher 
todas ou qualquer uma das três ofertas do grupo musical: Coro, Banda e Orquestra. Cada conjunto se reúne 

uma vez por semana durante o horário de atividades (Academic Activity Period), Os alunos que estão 

na  Banda e Orquestra se reúnem outra vez para uma aula com grupos divididos por seções.  
(também durante o "período de atividade"). Todos os alunos devem enviar o formulário de participação 
anexo para seu professor até Quinta-feira, dia 5 de Setembro, mesmo se não forem participar das 
aulas de música este ano. 
 
É importante lembrar que as aulas dos conjuntos musicais da 5ª série são opcionais.  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 5ª 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, leia abaixo para 
obter informações importantes do início do ano e entre em contato com cada conjunto. 

Coral 
O coral se reúne uma vez por semana durante o "período de atividade". Os ensaios 
acontecem nas Quartas ou Quintas-feiras, a partir da semana do dia 16 de Setembro. Por 
favor, traga um lápis para deixar na pasta do coral para ser usado durante o ano letivo. 
Para obter informações relacionadas ao Coro, por favor entre em contato a Srta. Ehrenreich 
Ehrenreicha@westboroughk12.org 
 

ORQUESTRA/INSTRUMENTOS DE CORDAS (STRINGS) 
Os alunos se reúnem duas vezes por semana durante o "Período de Atividades", um para 
um ensaio de orquestra e outro para uma aula em grupo. Este programa é para os 
estudantes que participaram dos conjuntos ano passado e irão continuar participando na 
5ª série. Infelizmente, não é possível oferecer aulas para os alunos que estão começando 
a tocar instrumentos de corda na 5ª série. 
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Os ensaios da orquestra serão realizados às terças-feiras, durante o período de atividades 
e os dias de aula serão designados o mais rápido possível. A Partir da semana do dia 16 
de Setembro os alunos deverão trazer os instrumentos para a escola nos dias de orquestra 
e aulas de música. 

  
Por favor, certifique-se de que as caixas dos instrumentos tem uma etiqueta com o 
nome do seu filho e o nome do professor de música dele! 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. 

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! Por favor, entre 
em contato com a Sra. Clemans (Sra. CC) clemansv@westboroughk12.org se você tiver 
quaisquer perguntas relacionadas com o conjunto de Orquestra da 5ª série. 
 
BANDA 
Os estudantes do conjunto de banda se reúnem duas vezes por semana durante o 
horário de atividades (Academic Activity Period), uma vez para o ensaio da banda e 
outra vez para uma aula com os grupos divididos por seções. Quando eles participam 
da aula em grupo, os alunos perdem uma aula regular. Este horário é rotativo, de forma 
que as aula que eles perdem por semana estão sempre mudando. Os alunos devem ter a 
responsabilidade de conversar com seus professores para pegar os exercícios que 
perderam durante estas aulas. Os ensaios de banda serão nas Quartas ou Quintas-feiras e 
as aulas serão agendadas o mais breve possível. 
 
O aluguel de instrumentos de banda será entre às 18:30 na Terça-feira, dia 10 de 
Setembro, na Escola Mill Pond School. 
 
Por favor, entre em contato com o Sr. Tomashefsky, 
tomashefskyp@westboroughk12.org, se você tiver quaisquer perguntas relacionadas 

com o conjunto de banda da 5ª série. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:tomashefskyp@westboroughk12.org
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Retorne Este Formulário para o Professor/a do Seu Filho  

até Quinta-feira, Dia 5 de Setembro 
Mesmo Que Você Não Esteja Participando de um Grupo de Música! 

 
 
Formulário de Inscrição para os Conjuntos de 
Música 5ª série - 2019-2020 

 
 
 
 
Nome estudiante:  _________________________________________ 

Nome do Professor: ________________________________________ 

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

Por favor, note que todos os conjuntos musicais da 5ª 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. 
 

  Nenhum conjunto musical 

  Somente Coral 

  Somente Orquestra 

 Somente Banda  

  

  Coral e Banda 

  Coral e Orquesta 

  Orquesta e Banda 

  Cor, Orquesta y Banda 
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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 

 


