
 

                                                                                    Brasília, março de 2021. 

Queridas famílias, 

Esperamos encontrá-los bem! 

Comunicamos, com muita satisfação, que retornaremos com às aulas de Drama e 

Music Squad, a partir de 09/04(sexta-feira). 

As aulas de Music Squad  visam estimular o gosto pela música e auxiliar na formação 

intelectual, social e emocional da criança/adolescente.  Seja através do canto, da 

percussão corporal, da dança, do ritmo, da construção de instrumentos, as aulas são 

elaboradas para que os alunos tenham intimidade com a cultura da música dentro da 

sala de aula e possam expandir sua percepção auditiva em inglês.  

As aulas de Drama tem como finalidade buscar a participação, o estimulo, convívio 

social, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal.  Esse tipo de 

atividade pode ser usada em todas as etapas do ensino e disciplinas curriculares.  No 

entanto, quando essa atividade é conduzida em uma língua estrangeira, oferecendo um 

aumento na exposição do aluno a língua inglesa é certo, também, o incremento 

linguístico e o desenvolvimento das habilidades (falar, ler, ouvir escrever), principalmente, 

a habilidade oral. 

O principal objetivo dessas aulas é fortalecer os laços culturais e humanos através música 

e do drama de forma que todos possam se divertir e criar! Ao final do curso, esperamos 

proporcionar aos alunos um aumento da concentração e consciência corporal, estímulo 

a sensibilidade artística, disciplina, paciência e o desenvolvimento de habilidades como 

desinibição, cooperação, segurança e autonomia. 

 

DO PÚBLICO ALVO:   

As aulas serão oferecidas a todos os alunos e alunas do 3º ao 5 º ano, 

independentemente do nível de proficiência linguística de cada aluno (a). 



 

DOS HORÁRIOS: 

As aulas de Drama e Music Squad serão ministradas no contra turno apenas na 

modalidade síncrona, às sextas-feiras, conforme horário abaixo: 

 

Aulas Horário 

Drama 

Alunos do Vespertino 

11h00 – 11h50 

Drama 

Alunos do Matutino 

14h20 – 15h10 

Music 

Alunos do Vespertino 

11h00 – 11h50 

Music 

Alunos do Matutino 

14h20 – 15h10 

 

 

DAS REGRAS: 

Para que nossos alunos e alunas possam se beneficiar ao máximo dos materiais e 

atividades das aulas, listamos abaixo os combinados essenciais: 

 FALTAS  - os alunos que ultrapassarem três faltas, sem justificativa, não 

poderão mais participar das aulas; 

 ATRASOS – os alunos poderão ter no máximo de cinco atrasos e tolerância 

de dez minutos a partir do início da aula; 

 USO DE CÂMERAS E MICROFONES - É essencial que os alunos abram suas 

câmeras durante todo o tempo de aula e participem ativamente das aulas; 

Todas as aulas serão gravadas. 

 GOOGLE SALA DE AULA – As aulas serão mediadas pela internet através 

da plataforma Google Sala de Aula.  Os alunos deverão informar um GMAIL 

para cadastro e acesso à plataforma. 



DA INSCRIÇÃO: 

 Abriremos 20 vagas por turma.  Total de 80 alunos nos turnos matutino e 

vespertino. 

 Para seu (sua) filho(a) ser contemplado(a), solicitamos responder a 

pesquisa acessando o link abaixo, até o dia 06/04, às 12h00, sinalizando se 

há interesse no ingresso em um dos cursos; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQACNITY8RU3WPIX-

4BHhUUC6hrx4gyoyhH5WDRo9amFG-DA/viewform?usp=pp_url 

 

 A confirmação da inscrição do aluno será feita através do envio de um e-

mail convite que será enviado para o Gmail informado no ato do 

preenchimento da pesquisa de intenção; 

 Caso tenhamos um número de interessados superior às vagas disponíveis, 

será realizado um sorteio dentre os interessados; 

 Caso haja interesse para mais de um(a) filho(a), será necessário responder 

mais de um formulário. 

Em caso de dúvidas, por favor, entrem em contato conosco pelos emails:  

Patrícia Santos- patricia.santos@sigmadf.com.br  

Verônica Plácido- veronica.placido@sigmadf.com.br  

 

Continuamos à disposição de todos e reiteramos o nosso compromisso com a 

excelência acadêmica e formação dos nossos alunos.  

 

Desejamos saúde a todos!  

 

Cheers! 

Equipe Pedagógica Red Balloon 606 Norte 
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