
27- Acampamento Infantil. 12 - Encerramento do ano 
letivo.

Calendário Anual de Dança 2019

21 - Aula da Amiga.
28 - Aula de Fantasia (Baby e 
Preparatório)

14 - Aula do afeto-Baby Ballet.
14 - Aula Surpresa.

07, 09 e 14 - Classe Aberta. 26 e 27 - Festa da Família. 09 - Avaliação Teórica
11 - Encerramento do 
Semestre.

29 - Mostra Coreográfica. 03 - Aula Circense.

DESCRIÇÃO DAS AULAS ESPECIAIS:

AULA DA AMIGA - Neste dia a aluna pode trazer quantas amigas quiser para fazer uma aula com ela.

AULA DO AFETO - Somente para as turmas de Baby Ballet e Gym Dance I.  Aula realizada com a participação da mãe, pai ou responsável. Horário normal de aula.

AULA SURPRESA - Aula com objeto diferente e proposta inusitada.

CLASSE ABERTA - É uma aula preparada especialmente para os pais, a fim de demonstrar e explicar o nosso método, dando assim a oportunidade de avaliarem o desenvolvimento técnico e artístico de sua filha 
e do nosso trabalho. A aula acontece em horário normal de aula.

FESTA DA FAMILIA - Apresentação de todas as turmas de dança em homenagem às famílias das bailarinas no Teatro do Colégio Santa Dorotéia às 19h30.

AVALIAÇÃO TEÓRICA- Com  o intuito de avaliar o desempenho, aprendizado e evolução das alunas ao longo do semestre.

MOSTRA COREOGRÁFICA - Apresentação das coreografias das alunas de criação própria.

ACAMPAMENTO INFANTIL  Em comemoração ao Dia das Crianças realizamos o Acampamento onde as alunas dormem na academia de sexta para sábado e realizam diversas atividades.

AULA CIRCENSE - Neste dia faremos uma aula voltada para as atividades que existem dentro de um circo, entrando já no universo do nosso tema no Espetáculo de Final de Ano.

ENSAIO  GERAL NA AWB - 9h às 12h. Neste dia iremos ensaiar as coreografias do Festival e todo o seu roteiro exatamente como será no dia.

FESTIVAL ANUAL DE DANÇA - Apresentação de todas as turmas de dança no Teatro Sesiminas. O espetáculo será realizado em duas sessões: 16h e 18:30h.

Para maiores esclarecimentos procure as professoras de Dança ou a Coordenadora Geral: Nathalie Bambirra:  ou (31) 99153-6062 dance@academiawb.com.br

09 - Ensaio Geral na AWB.
24 - Festival Anual de Dança

   


