
São Paulo, 19 de julho de 2021.

Senhores pais,

O Hip Hop Dance, também conhecido como street dance, danças urbanas ou dança de
rua, nasceu nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70. Uma dança criada nos subúrbios
como forma de liberdade, alegria e união entre a comunidade. Com o passar dos anos, o
repertório de passos foi crescendo e os estilos sendo estruturados. Hoje contamos com uma
variedade enorme de danças que vão desde alguns mais masculinos - popping, locking,
breaking, hip hop dance -, até outros mais femininos – waacking, vogue e dancehall. A dança
chama atenção pelos movimentos de efeito realizados tanto em pé quanto no chão, tendo
como maior representante do estilo o cantor Michael Jackson. Hoje sua técnica é utilizada
como recurso de marketing e lazer nos mais diversos veículos como na produção de
videoclipes, tik tok, instagram e youtube.

Ao longo do ano trabalhamos simultaneamente as técnicas, estilos e a coreografia para
nossa apresentação que acontece no final de novembro. Devido à pandemia e a mudança no
calendário escolar, peço encarecidamente que fiquem atentos aos comunicados pois nossa
apresentação de 2021 ainda não está com formato e data definidos.

Nosso período atual exige cuidados especiais, por isso as turmas serão limitadas a 12
alunos, praticando em espaços delimitados com 1,5 metros de distância um do outro. Cada
aluno deverá levar sua garrafinha de água cheia, toalha de rosto e máscara limpa para troca
antes da aula.

Caso o rodízio de alunos ainda esteja sendo praticado e a criança não esteja na escola, a
mesma poderá vir apenas para a aula de dança, chegando com até 5 minutos de antecedência
e aguardando na recepção. Também atenderemos os alunos de forma híbrida e simultânea
(online e presencial). Para os alunos que não estejam frequentando a escola presencialmente
(ou não seja o seu dia no rodízio), oferecemos a possibilidade de acompanhar as aulas de
forma virtual. A aula será via Meet e o link será disponibilizado em um grupo de whatsapp das
turmas de Hip Hop de 2021.

HORÁRIOS E ORIENTAÇÕES GERAIS

As aulas acontecerão no mês de dezembro até o dia 17. Portanto serão 5 parcelas (de
agosto a dezembro) mais a taxa de matrícula. Seguem os valores abaixo:

● TURMA 1 - Infantil II: Sexta-feira, das 16h45 às 17h30 - 12 VAGAS
Valor: R$120,00 (parcela mensal) + taxa de matrícula R$120,00 (no ato da inscrição)

● TURMA 2 - 1º ano e 2º ano: Sexta-feira, das 16h4 às 16h45 - 12 VAGAS
Valor: R$120,00 (parcela mensal) + taxa de matrícula R$120,00 (no ato da inscrição)

● TURMA 3 - 3º ao 5º: Segunda-feira, das 16h às 17h - 12 VAGAS
Valor: R$150,00 (parcela mensal) + taxa de matrícula R$120,00 (no ato da inscrição)

Em caso de desistência, o professor deverá ser informado antes do vencimento do
próximo mês. Solicitamos que o aluno venha com TÊNIS COM SOLADO RETO E ADERENTE É
PROIBIDO O USO DE CHUTEIRA DE FUTSAL, SUJEITO A LESÕES NAS ARTICULAÇÕES!

Atenciosamente,
Prof. Airon Alisson Pereira


