Informativo Nº 09/2016-AMABRA

Brasília-DF, 25 de julho de 2016.

A Orquestra Filarmônica de Brasília informa aos interessados em concorrer a bolsa
gratuita para as oficinas de dança do projeto Viva Arte Viva durante o segundo semestre de
2016, que haverá seleção com aula experimental com o(a) professor(a) nos horários conforme
quadro demonstrativo das turmas abaixo:
Após a aula experimental o(a) professor(a) correspondente ao horário e turma deverá
indicar o(a) aluno(a) interessado à coordenação do projeto para confirmar a sua matrícula com
a documentação solicitada, no seguinte endereço: Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 01, Bloco
M, Sala 1209 – Edifício Gilberto Salomão, nos dias 11, 12/08, no horário de 09 às 12 horas e
dia 13/08/2016 no mesmo horário o atendimento será na Sala de Ballet do TNCS.
DOCUMENTOS DO(A) ALUNO(A) PARA EFETUAR A MATRÍCULA
1. Ficha Cadastral do(a) Aluno(a) assinada pelo(a) aluno(a) e/ou responsável;
2. Termo de Compromisso assinado pelo(a) aluno(a) e/ou responsável;
3. 02 fotos 3 X 4 atual do(a) aluno(a);
4. Cópia de documento de Identidade e/ou Certidão de Nascimento do(a) aluno(a);
5. Cópia do comprovante de Residência do(a) aluno(a) e/ou do(a) responsável;
6. Cópia documento de Identidade e CPF (do(a) responsável pelo(a) aluno(a), no caso
de menor de 18 (dezoito) anos de idade;
7. Atestado Médico comprovando que o(a) aluno(a) pode realizar atividades físicas;
8. Comprovante do depósito do valor referente a inscrição do(a) aluno(a), conforme
Informações Importantes* abaixo.
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TURMAS - Sala de Ballet TNCS
IDADE
TURMA
DIAS DAS
HORÁRIO
AULAS
04 e 05 anos
Baby Class I
09 às 10h
Sábado
06 e 07 anos
Baby Class II
10 às 11h
08 e 09 anos
Preliminar I
11 às 12h
10 a 12 anos
Preliminar II A
08 às 09h30
3ª e 5ª
13 a 17 anos
Básico I A
09h30 às 11h
09 a 11 anos
Preliminar II B
14 às 15h
12 a 15 anos
Básico I B
15 às 16h30
12 a 17 anos
Básico II
2ª e 4ª
15 às 16h30
14 a 21 anos Avançado Juvenil e Adulto
3ª, 5ª e 6ª
15 às 17h
Adulto
Iniciante e Preliminar
3ª e 5ª
10 às 11h30 e 14 às 15h30
(Aulas na Faculdade
Dulcina)
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Informações Importantes*
1. no ato da inscrição da matrícula haverá o pagamento da taxa no valor de R$50,00
(cinqüenta reais) que deverá ser pago mediante depósito na Conta da AMABRA no
BRB Agência 201 Conta Corrente 026268-3;
2. contribuir mensalmente com a taxa de manutenção no valor de R$50,00 (cinqüenta
reais) tornando-se sócio contribuinte conforme Artigo 3º do Capítulo III do Estatuto da
Associação dos Amigos das Artes de Brasília Brasil – AMABRA, no link
http://www.ofb.org.br/ESTATUTO.OFB.pdf, para ter direito a bolsa gratuita e ter
descontos promocionais nos produtos e serviços produzidos pela instituição;
3. adquirir o uniforme no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) para o feminino e
R$75,00 (setenta e cinco reais) o masculino, ambos poderão ser divididos em duas
parcelas;
4. outras despesas previstas para este ano: taxa de participação no espetáculo do final de
ano no valor de R$100,00 (cem reais) que dará direito a 06 (seis) ingressos para dois
espetáculos; taxa de R$50,00 (cinqüenta reais) para aquisição de fotos e vídeo do
espetáculo que o aluno participará; taxa de R$230,00 (duzentos e trinta reais) para
aquisição de figurino do espetáculo “A Fábrica Encantada de Brinquedos” e R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais) para o figurino do espetáculo “Coppélia” que serão realizados
dias 17 e 18 de dezembro deste ano.
5. poderá ser dispensado do pagamento da taxa de contribuição o(a) aluno(a) beneficiado
de programas públicos do Governo Federal e/ou do Distrito Federal como bolsa família
ou bolsa escola, etc., desde que apresente documento comprobatório;

A Coordenação.
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