Nesse próximo semestre de 2021 daremos continuidade à

parceria entre o Colégio Oshiman e a FamaAcademia,
através do trabalho desenvolvido pela professora Fernanda
Rocha.
O curso, composto por 2 aulas semanais, é direcionado
através da metodologia certificada pela Royal Academy of
Dance de Londres. As atividades propostas possuem um
caráter lúdico e dinâmico, visando o desenvolvimento da
consciência corporal, criatividade, expressão, musicalidade e
socialização.
Esse ano, devido aos protocolos de saúde, limitaremos o
número de inscrições para no máximo 12 alunas. Também
aceitaremos alunos que desejarem participar da aula de
maneira remota (on-line).
No entanto, não aceitaremos inscrições para interessados em
cursar somente 1 aula por semana.
HORÁRIOS:
➔ Dança Criativa (3 e 4 anos) -- 2ª e 4ª das 16h às 17h
➔ Preparatório (5 à 7 anos) -- 2ª e 4ª das 17h às 18h

INVESTIMENTO:
➔ R$315,00 por mês

Estamos programando uma apresentação no final do
ano , que serão realizadas no Teatro da Escola Oshiman ao
término de cada semestre.
Lembrando que as aulas irão até o meio dezembro, e que as
alunas que fizeram no primeiro semestre já têm vaga
garantida, só precisamos da confirmação.
Sobre a FAMA
Completando 40 anos no ensino da dança e um concreto
reconhecimento de nosso trabalho, a Academia é referência
entre as escolas de dança em São Paulo e oferece cursos de
Ballet Clássico em todos os níveis até a profissionalização,
incluindo a preparação para o exame da Royal Academy of
Dance, além de Jazz Iniciante e Jazz Teen (para adolescentes
que já tenham feito o curso iniciante).
Após o 1º-2º ano, as alunas poderão concluir o curso e obter
o diploma de Ballet Clássico, através de aulas na Academia
Fama, contando com o desconto de 20% na matrícula e 10%
nas mensalidades.
Acesse nosso site www.famaacademia.com.br
Atenciosamente,
Betina Zacharias

(Dir. Artística)

Fernanda Rocha
Experiência Profissional

Com mais de 17 anos de experiência como professora de dança em diversas escolas e
academias de São Paulo, possui extenso conhecimento na área de educação através da
prática e aperfeiçoamento técnico nas modalidades de Ballet Clássico, Ballet
Contemporâneo, Jazz Dance, Teatro Musical entre outros, certificados pela Royal
Academy of Dance, assim como pela Broadway Dance Center (Nova Iorque).

Graduada, certificada e registrada como professora de dança pela Royal Academy of
Dance (RAD) de Londres,

Professora certificada pelo de Progressing Ballet Technique (PBT) da Austrália.

Bailarina profissional registrada no Sinddança - DRT

Bacharel e psicóloga pela PUC-SP, com especialização em dança.

