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Circular: nº 101 /2017 – Fanfarra
Assunto: Convite para participação em gravação de clipe.
Campinas, 15 de agosto de 2017.
Senhores Pais e Alunos da Fanfarra:
Como parte integrante das atividades do Projeto Cultural 2017, faremos, na próxima semana, a
gravação de um clipe (Lip Dub) e ficaremos profundamente honrados se pudermos contar com a
participação da FANFARRA. É muito importante a participação de TODOS os alunos do período da
manhã. O vídeo mostrará os alunos dos diversos segmentos, equipe pedagógica e funcionários em
suas diversas atividades. Será um momento único e de suma importância para todos nós, já que se
trata de momentos que ficarão registrados por um profissional e, assim que possível, disponibilizado
para que todos tenham acesso.
O grupo ficará no pátio/galpão, em encenação de apresentação, e uma câmera, que percorrerá
diversos ambientes do Colégio, passará para registrar o momento.
Todos os ensaios de dublagem estão sendo feitos pelos alunos do Ensino Fundamental II,
então, não é necessário que os alunos do Ens. Fund. I fiquem preocupados em decorar a música. De
toda forma, segue a anexa a letra da música, caso queiram/possam treiná-la em casa durante a
semana.
Seguem abaixo os dados informativos sobre a filmagem:
DATAS: 21/08/2017 – 2ª feira – Ensaio geral – a partir das 7h30min.
22/08/2017 – 3ª feira – Gravação – a partir das 7h30min.
Importante: O término das atividades está programado para ocorrer até por volta das 10h, mas pode
haver alterações. Ao final das atividades, os alunos do período da manhã voltarão para as salas e
terão aulas normais até o fim do período.
TRAJE: para gravação, os integrantes deverão providenciar:
-Meninos e meninas que tocam instrumentos: deverão estar de tênis e com a camiseta azul marinho
(uniforme da Fanfarra).
-Balizas: as meninas deverão estar com cabelos presos em rabo de cavalo alto, sem franja e
devidamente maquiadas, sapatilha cor da pele. A roupa será entregue com antecedência, para que já
cheguem prontas.
Atenciosamente,
A Diretoria.
Solicitamos que entregue a confirmação de participação abaixo até 17/08 para a professora Margarete.

....................................................................................................................................................................
APRESENTAÇÃO DA FANFARRA NO ENSAIO E NA GRAVAÇÃO DO VÍDEO
Nome do(a) aluno(a): _________________________________________ Ano: ___________________
□ Irá participar

□Não irá participar

Assinatura do(a) responsável:___________________________________ R.G. __________________

