Circular Nº 001/2017 – Coral UP / 2017
Vila Velha, 13 de fevereiro de 2017.

Senhores Pais,
É com extrema satisfação que aqui estamos para falar sobre Música.
Desde 2004, o Colégio UP mantém uma atividade extracurricular ligada a essa arte. O
CORAL UP, uma realidade desde então, tem o objetivo não somente de exercitar o ato de cantar,
mas também – e principalmente – oportunizar ao estudante condições de partilhar bons e
saudáveis momentos com música de qualidade. Sem contar, claro, a interação entre estudantes
de Ensino Fundamental e Médio que, juntos, formam um grupo coeso e apto a apresentações em
diversos eventos ligados à escola e à cidade. É bom lembrar, contudo, que o CORAL UP é
também destinado a ex-alunos e a seus familiares, a funcionários (inclusive professores) e a
pessoas que sejam indicadas por um dos coralistas.
O CORAL UP tem participado de grandes eventos de corais do ES. Em 2016, participamos
do CantarES, dos Encontros de Corais de Cachoeiro do Itapemirim, bem como os eventos
proporcionados pela própria escola (formatura, projetos do Ensino Fundamental e Médio).
Devemos salientar que todos os coralistas contam com transporte gratuito – ida e vinda –
para os eventos dos quais o CORAL UP participa, além do acompanhamento do coordenador do
projeto, o professor Grijó. Nossa preocupação com a segurança de nossos coralistas é absoluta.
O CORAL UP tem como regente a maestrina Ângela Volpato, mestra em Música e que
trabalha em parceria com a escola desde a fundação do coral, que é coordenado pelo professor
Grijó.
Os ensaios do CORAL UP acontecerão nas unidades de JARDIM DA PENHA (às quartasfeiras) e de VILA VELHA (às segundas-feiras), sempre no horário de 18 HORAS. Para fazer parte
do coral, o candidato deverá participar de um ensaio experimental para confirmar o desejo de ser
coralista. Após o ensaio, o candidato passará por uma breve entrevista – na qual será entregue o
regulamento da entidade – com a maestrina e o coordenador do CORAL UP.
Venham conhecer o CORAL UP! Estimulem seus filhos a participar!
Ensaio Experimental:
08/03/2017 – coralistas de Jardim da Penha
06/03/2017 – coralistas de Vila Velha.

Sejam bem-vindos!

Francisco Grijó, coordenador.
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