
 
 

 
 

 
 

 
Contagem, 04 de fevereiro de 2019. 

Queridos alunos e queridas alunas,  
 
O Grupo Sarandeiros do Colégio Santo Agostinho abre teste para novos integrantes. Aqui vocês 

terão a oportunidade de aprender sobre a cultura brasileira, desenvolver capacidades rítmicas, 
expressivas e físicas através da Dança.  

 
Para participar dos testes, fiquem atentos às informações: 
 

1. A participação no Grupo é GRATUITA e exclusiva para alunos do Colégio; 
2. As turmas são mistas, direcionadas a todos os gêneros; 
3. Existe um número LIMITE DE VAGAS, procurando o equilíbrio entre os gêneros; 
4. Para os Grupos Infantil e Juvenil NÃO HAVERÁ TESTE PARA MENINAS, devido ao número de 

estudantes que já fazem parte do grupo. 
5. Seguem os dias e horários de TESTES: 

 

 O resultado contará com a análise de todos os dias de testes. É importante que os 
interessados participem de todos os dias para que possamos qualificar a avaliação. 

 Os estudantes deverão utilizar uma roupa adequada à atividade física para fazer o teste. Pode 
ser o uniforme utilizado nas aulas de Educação Física do Colégio. 

 A análise do desempenho dos estudantes será feita a partir de critérios rítmicos, artísticos, 
físicos e coordenativos. Todos os alunos serão avaliados por uma comissão de três professores 
com larga experiência no ensino e execução de Danças Populares Brasileiras. 

 
6. Para os classificados, os ENSAIOS durante o ano acontecerão nos mesmos dias e horários dos 

testes; 
7. Os alunos deverão inscrever-se até o dia 11/02/2019 - CLIQUE AQUI 
8. Para outros esclarecimentos, entrar em contato: 

 
Petrônio Alves Ferreira 
petrônio.ferreira@santoagostinho.com.br  
2103 – 0753 

 
 Atenciosamente, 
 

PETRÔNIO ALVES FERREIRA 
Coordenação do Grupo Sarandeiros CSA Contagem 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRUPO ANO DIAS DE TESTES HORÁRIO 

MIRIM 4º, 5º e 6º ano 11/02; 13/02; 18/02; 20/02 18h – 19h 

INFANTIL 7º, 8º e 9º ano 13/02; 20/02 19h – 20h 

 7º, 8º e 9º ano 15/02; 22/02 18h – 19h 

JUVENIL 1ª, 2ª e 3ª do EM 13/02; 20/02 20h – 21h30 

 1ª, 2ª e 3ª do EM 15/02; 22/02 19h – 20h 

 

GRUPO SARANDEIROS 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5JdE_j_IqkGsL3QjR3mqV44axR_Pg55OqEdOSnSWGulUMENEMldDTlU4VjM0N1E1U0VETU82RTFaVC4u
mailto:petrônio.ferreira@santoagostinho.com.br

