
 

 
                                      

 

 Pontualidade: seguir rigorosamente ao horário de início das aulas e justificar sempre as faltas e os atrasos. 

 Marcar todo o uniforme, pois em caso de perda, fica mais fácil a devolução para a aluna. 

 Não mascar chicletes, nem chupar balas na aula. 

 Não usar jóias ou bijuterias na sala de aula, porque a aluna pode machucar-se (rasgar a orelha, cortar-se com pulseiras 

ou anéis, etc. Pode ainda tirar a atenção pelo barulho do balançar de pulseiras e, além disso, “corta a linha dos braços e 

pescoço”. É liberado apenas o uso de brincos pequenos. 

 É aconselhável trazer garrafinha de água. 

 Boletim: ao final do 1º e 2º semestre a aluna receberá uma avaliação dos seguintes aspectos observados: técnica geral, 

musicalidade, comportamento, acompanhamento na turma, uniforme, frequência, pontualidade, interesse, etc. 

 Pedimos que as alunas não tragam brinquedos, adereços ou celular para as aulas, a fim de evitarmos que elas se 

distraiam e percam a concentração durante a aula. Além disso, não nos responsabilizamos por objetos perdidos nas 

dependências da AWB. Caso a aluna traga um desses objetos “não recomendados”, estes serão recolhidos pela professora 

e entregue no final da aula. 

 Os responsáveis pelas alunas do Baby e Preparatório deverão levá-las até a porta da sala de aula. Não é permitido pais 

e/ou acompanhantes permanecerem no salão ou na porta, a fim de evitar o "aparecimento" ou timidez da própria aluna. 

Ao final da aula, a aluna será entregue diretamente ao responsável. 

 Os responsáveis por buscarem as alunas deverão encontrá-las dentro da academia. Não é aconselhável orientá-las a 

saírem da AWB sozinhas.  

 A duração de cada nível é em torno de dois anos, porém pode haver exceções pela maturidade e rendimento da aluna.  

 As mensalidades de Julho e Dezembro são pagas integralmente, mesmo tendo apenas 15 dias de aula.   

 A matrícula é renovada anualmente. 

 Na mudança do ano letivo pode ser que a turma, horário e professora da aluna mudem; portanto pedimos que os pais 

fiquem atentos ao aviso entregue no boletim de final de ano e que se programem com antecedência. Qualquer empecilho, 

favor comunicar o quanto antes à professora.  

                                                              

UNIFORME DA ALUNA – Uso obrigatório 

 Ballet: Sapatilha rosa, meia calça rosa com pé. Collant, saia e casaquinho (em épocas de frio) exclusivos da AWB. Para 

as alunas de baby o tchu-tchu rosa é obrigatório. Cabelo bem preso em coque de bailarina, com rede e muitos grampos 

(para não soltar). Caso use algum enfeite no coque, prendê-lo bem firme também.  

 Gym Dance e Modern Jazz: Sapatinho de jazz preto ou sapatilha preta, saia/short e collant exclusivo da AWB. Cabelo 

preso em rabo de cavalo. Nos dias de frio casaquinho rosa ou preto do uniforme. 

OBS: O uniforme encontra-se a venda na recepção da AWB.  

Para maiores esclarecimentos procure as professoras de Dança ou a Coordenadora Geral: Nathalie Bambirra 

(dance@academiawb.com.br) / Whatsapp: (31) 9.7106-9198 
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