
 
BANDA 2021 

Ficha de Inscrição  

 
PARA QUE O ALUNO POSSA FREQUENTAR ASAULAS, ESSA FICHA DE INSCRIÇÃO DEVE SER IMPRESSA,  

PREENCHIDA E ENTREGUE AO MAESTRO. CASO NÃO TENHA COMO IMPRIMIR, PEGUE UMA FICHA COM o mAESTRO NOS DIAS E 
HORÁRIOS DA AULA 

 
Aluno: ________________________________________________________________________ 
Nascimento: ____________Série: ___________Whatsapp do aluno:_______________________ 
Responsável pela inscrição:_______________________________________________________ 
Telefones de contato:________________________________Whatsapp: ___________________ 
Em caso de urgência, ligar para: _______________Telefone: ____________________________ 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 
1.Sobre Calendário e frequência às aulas: A BANDA seguirá o Calendário escolar disponibilizado 
no Manual de Orientações escolares 2021. 
É oferecida a todos os alunos da escola e assumir o compromisso de frequência é primordial. Caso o aluno 
não possa mais comparecer A AULA DA BANDA por qualquer motivo, deverá procurar pelo maestro nos 
dias e horários de aula e cancelar a inscrição para que outros alunos tenham a oportunidade de entrar 
nesta vaga; caso o aluno precise faltar A AULA DA BANDA, deverá informar ao maestro da sua excepcional 
ausência. 
 

2.Sobre Compromisso com os estudos: O Colégio Plínio Leite disponibiliza em suas instalações 
diversas atividades que complementam o currículo do nosso aluno. Valorizamos estas propostas. 
Entretanto, é importante ressaltar que é função primeira da escola, formar o aluno academicamente e este, 
sendo membro DA AULA DA BANDA, deve entender e se comprometer em estudar e cumprir com as suas 
obrigações de aluno matriculado regularmente, mantendo as notas (no mínimo) acima da média 
estabelecida pela escola. 
 

4.Sobre contato, aulas extras, treinamentos e apresentações: O maestro ficará encarregado de 
avisar, combinar, organizar e informar aos alunos de possíveis aulas extras, treinamentos, apresentações 
da BANDA. Desta forma é muito importante que o aluno esteja em constante comunicação e sintonia com 
o seu maestro, para que esteja informado e atualizado de todos os acontecimentos a respeito dela. A 
família, no ato dessa inscrição, deverá estar ciente que para fazer parte DA AULA DA BANDA, os alunos 
devem estar comprometidos em participar não só das aulas semanais, mas também dos treinos e 
apresentações oficiais. É importante, que os responsáveis estejam cientes desse compromisso para que a 
nossa escola possa participar cada vez mais de apresentações, com responsabilidade e sucesso.  
 
OBS: Em virtude do cenário de pandemia, alguns itens acima poderão ser ajustados pelo maestro com seu grupo 

 

 
 
 
 
 

Niterói, ___ de _____________de 2021. 
 

Estou ciente, concordo e comprometo-me com os termos/ observações acima. 
 

_____________________________________________________________________________
Nome completo e assinatura do responsável:  


