
 
  

                                                                  

 

 

 

 

 

NORMAS DOS CURSOS LIVRES - COORDENAÇÃO DE CULTURA 2022 

 

 

O Sesc oferece Cursos Livres pois estes não possuem uma regulamentação ou lei específica para 

serem ministrados, além de não trazerem em si etapas obrigatórias a serem cumpridas, bem como 

não exigem as mudanças de níveis como caráter obrigatório. 

 

PARA ESTES CURSOS O SESC RORAIMA ESTABELECE AS SEGUINTES NORMAS: 

1. Para o acesso as aulas dos cursos livres da Coordenação de Cultura, faz necessário estar 

devidamente matriculado e munido do comprovante de matrícula; 

2. Não é permitida a permanência de pais ou responsáveis dentro da sala no período de 

aulas; 

3. Não é permitido consumir quaisquer alimentos e/ou bebidas dentro das salas de aulas; 

4. O Sesc não se responsabiliza por pertences esquecidos nos espaços onde acontecem as 

aulas, sendo quaisquer pertences pessoais de responsabilidade dos alunos; 

5. A aquisição da roupa para apresentações artísticas é de inteira responsabilidade dos pais 

ou responsáveis. O Sesc disponibilizará o modelo a ser seguido.  

 

CURSO LIVRE DE BALÉ:  

1. A idade mínima para participar das aulas de balé é de 3 anos completos; 

2. Uso de roupa adequada para a atividade de balé (collant para balé, saia, sapatilha, meia 

branca e coque no cabelo); 

3. O fardamento do Sesc para a atividade de balé será obrigatório a partir do segundo 

mês de aula. O fardamento está disponibilizado para aquisição no comércio. 

Informações na central de matrícula ou pelo telefone – 3212-2800;   

4. Está proibida a entrada de brinquedos e/ou similares nas aulas, exceto com autorização 

da professora.   

 

CURSO LIVRE DE VIOLÃO, CORAL E MUSICALIZAÇÃO (TECLADO, FLAUTA E PERCUSSÃO) 

1. As turmas são divididas em aulas para alunos iniciantes e aulas para alunos avançados 

por faixa etária; 

2. É requisito obrigatório que o aluno possua seu próprio instrumento para participação nas 

aulas de violão. 

 



 
  

                                                                  

 

 

 

 

CURSO LIVRE DANCA DE SALÃO:  

1. A idade mínima para participar das aulas de dança de salão é de 18 anos. 

2. É requisito obrigatório participar das aulas com roupa adequada para dança de salão. 

3. No Período de Pandemia, as aulas serão realizadas somente em pares fixos. 

 

CURSO LIVRE DANCA CONTEMPORÂNEA:  

1. A idade para participação das aulas de dança contemporânea é de 12 a 30 anos. 

2. É requisito obrigatório participar das aulas com roupa adequada para dança 

contemporânea. 

 

CURSO LIVRE FORMAÇÃO DE ORQUESTRA JOVEM SESC RORAIMA:  

1. A participação dos alunos nos cursos livres de Formação de Orquestra, está condicionada 

aos pré-requisitos constantes do Edital de seleção de alunos vigente no exercício do ano. 

O curso faz parte do PCG - Programa de comprometimento e gratuidade do Sesc, regido 

conforme parâmetros da Normatização do PCG - Programa de comprometimento e 

gratuidade do Sesc Roraima, disponível no site www.sescrr.com.br 

2. Idade para participação das aulas do curso é entre 12 a 35 anos, pertencentes a faixa de 

renda de até 3 (três) salários-mínimos, selecionados mediante edital vigente, conforme 

Normatização do PCG - Programa de comprometimento e gratuidade do Sesc Roraima, 

disponível no site www.sescrr.com.br 

3. As turmas são divididas em aulas para alunos iniciantes e aulas para alunos avançados. 

  PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

1. Uso obrigatório de máscara durante toda a permanência nas dependências do Sesc; 

2. Uso de álcool em gel 70%; 

3. Manter distanciamento social de 1,5 m na sala de aula; 

4. Uso de utensílios próprios como: copo ou garrafinha para água e outros; 

5. Proibido o compartilhamento de material de uso pessoal durante as aulas. 

 

*Estou ciente da existência do contrato assinado por mim, onde deverei seguir rigorosamente as 

normas dos cursos livres descritas acima. 

http://www.sescrr.com.br/
http://www.sescrr.com.br/

