BURNCOAT UNITES

Portuguese

Unifying
New
Instrumentalists
Through
El
Sistema
ONDE?
Burncoat Middle School

ABERTO A TODOS ESTUDANTES
INSTRUMENTALISTAS NOS GRAUS 4-8
O QUÊ?
SECIONAIS; LIÇÕES; ORQUESTRA;
TEMPO PARA TAREFA DE CASA;
“SNACK”, MASTER CLASSES EM JAZZ,
“FOLK MUSIC”, TEORIA DE MÚSICA E
MAIS
El Sistema é:
Através de expectativas musicais e
comportamentais rigorosas e
desafiantes, o acesso a instrução e
repertório de qualidade e a um
ambiente de responsabilidade e de
colaboração, os estudantes
desenvolvem uma nova noção do seu
próprio potencial e da sua
responsabilidade para com a sua
comunidade para efetuar mudança
social.

135 Burncoat Street, Worcester
QUANDO?
Quartas e quintas-feiras
9 de outubro - 26 de março
14h00 – 17h00
O programa começa às 14h00.
Os estudantes podem chegar a qualquer hora entre as 14h00 e 15h30.

Este programa é para estudantes que tenham tocado o seu
instrumento pelo menos durante um ano.
As Escolas Públicas de Worcester são um Empregador de Ação Afirmativa/Instituição Educativa de Oportunidades Iguais e não discriminam
com base em raça, cor, gênero, idade, religião, origem nacional, identidade de gênero, situação marital, orientação sexual, incapacidade, ou falta
de abrigo. As Escolas Públicas de Worcester oferecem acesso igual ao emprego e à total variedade de programas de educação geral, ocupacional e
vocacional.

FORMULÁRIO DE REGISTRO “BURNCOAT UNITES”
Nome do(a) Estudante __________________________
Escola do(a) Estudante _________________________
Seu grau ________
Que instrumento você toca? _________________________
Há quanto tempo toca este instrumento? ______________

Qual é o tamanho da sua camiseta (t-shirt)? _________
NOME DE PAI/MÃE/RESPONSÁVEL____________________
NÚMERO DE TELEFONE ____________________________
ENDEREÇO DE E-MAIL _____________________________
CONTATO DE EMERGÊNCIA ________________________
NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA______________
É fornecido transporte das Escolas: Lincoln Street, Worcester
Arts Magnet, Rice Square e Roosevelt.
Marque um: Meu estudante:
____ toma o ônibus na Lincoln Street

____ toma o ônibus na Worcester Arts Magnet
____ toma o ônibus na Rice Square
____ toma o ônibus na Roosevelt
____ Eu deixo-o na Burncoat Middle School.
Às 17h00, meu estudante:
____ será apanhado à saída
____ regressará à escola no ônibus para ser apanhado

QUAIS OS OBJETIVOS DE
“UNITES”?
SER UM MELHOR CIDADÃO

Tomar Iniciativa.
Ser Responsável.
Colaborar para resolver problemas.
Ser um modelo positivo para outros.

SER ARTISTA EXPRESSIVO

Desafiar-se musicalmente e
expressivamente.
Aprender a comunicar através da
música. Executar obras-primas com
paixão e perícia.

SER UM “SCHOLAR”
REFLETIDO

Desenvolver hábitos de estudo
consistentes. Aprender a comunicar
mais efetivamente com
companheiros, adultos e com a
comunidade.
Compartilhar seu próprio
conhecimento com outros.

PERGUNTAS?
Mandar email a Lisa para
leachl@worcesterschools.net

SEU/SUA FILHO(A) TEM ALGUMA ALERGIA A COMIDA OU
RESTRIÇÕES ALIMENTARES? SIM ____ NÃO____

Se sim, por favor explique.

___________________________________
Autorização de Pai/Mãe/Responsável
Eu dou autorização para que meu/minha filho(a) participe neste programa.
________________________________________
Assinatura de Pai/Mãe/Responsável

FORMULÁRIOS DEVEM SER ENTREGUES ATÉ 4 de outubro.

Por favor devolva este formulário para a escola de seu/sua professor(a) de música:

