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Este manual tem como objetivo definir  regras e critérios  para realização do Festival 
Interno de Dança do Paineiras, bem como orientar pais e ou alunos nas diversas etapas de 
planejamento e execução do evento. 

 
O MANUAL também pode ser consultado no portal: www.clubepaineiras.org.br 
 
OBJETIVO DO FESTIVAL DE DANÇA 
 
O Festival de Dança do Clube Paineiras do Morumby tem como objetivo  realizar 

espetáculos como uma forma de valorização dessa prática cultural tão marcante em nosso 
Clube. 

O Festival é o momento de mostrar a técnica aprendida, de trabalhar a expressão, a 
interpretação, de dançar para o público, de adquirir conteúdo e experiência cênica, de vivenciar 
o que é dançar no palco do teatro, com cenário e iluminação especial. É a mostra das 
habilidades, criatividade, desenvoltura e técnicas desenvolvidas ao longo do ano, pelos alunos e 
professores do Setor de Dança do Paineiras. 

Cabe ao professor avaliar se o aluno tem condições técnicas para apresentar-se nos 
espetáculo e comunicá-lo oficialmente, antes da adesão ao espetáculo e aquisição de fantasia.  

Somente participarão dos espetáculos os alunos regularmente inscritos nos cursos e que 
tiverem no mínimo 75% de presença e conhecimento do programa técnico aplicado nas aulas.  

A concepção da cenografia e adereços cênicos dos espetáculos é de competência 
exclusiva dos professores, que deverão encaminhar as propostas para análise e aprovação do 
Setor  Cultural, de acordo com cronograma do evento.  

AS TURMAS DE DANÇA FLAMENCA – APERFEIÇOAMENTO, INICIAÇÃO AO 
BALLET CLÁSSICO E ZUMBA NÃO PARTICIPARÃO DOS ESPETÁCULOS 

 
A participação dos alunos é facultativa. Aqueles que optarem por participar do 

Festival deverão seguir as instruções deste manual. 
 
A confirmação da participação nos espetáculos dar-se-á mediante o preenchimento e 

devolução da ficha de participação e autorização, até dia 30 de agosto. 
 
1. DIVISÕES DOS ESPETÁCULOS POR MODALIDADES 
 
O critério para divisão dos elencos considera os seguintes aspectos: 
 
a) Número total de alunos da área de dança e em cada modalidade;  
b) Capacidade de lotação dos camarins e plateia;  
c) Quantidade de ingressos disponibilizados para vendas;  
d) Faixa etária, perfil das alunas e perfil do público;  
e) Necessidades técnicas para realização dos espetáculos (cenografia, iluminação, 

linóleo, sonorização entre outras); não é possível a instalação e retirada do linóleo entre as 
coreografias e sessões.  

 
Devido o Ballet Clássico ser a modalidade com o maior número de alunos inscritos, são 

realizados 2 espetáculos distintos e o grupo será dividido em três elencos: Elenco A (dança 4 
vezes), Elenco B (dança 4 vezes) e Elenco AB (dança 8 vezes). Os Elencos A e B são formados 
pelos alunos dos níveis Baby I e Baby II, Pré I e Pré II, 1º, 2º e 3º anos e o Elenco AB é formado 
pelos alunos do 4º, 5º e 6º ano. 

 
Conforme o tema do espetáculo e desempenho em aula, alguns alunos são convidados a 

atuar como personagens principais. 
 
 

http://www.clubepaineiras.org.br/
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Para que as apresentações de ballet clássico sejam equilibradas quanto à qualidade 
técnica, em cada espetáculo participarão alunos de todos os níveis, do baby I ao 6º ano, exceto 
quando não houver turma de determinado nível. 

A participação de dois integrantes de uma mesma família (ex: irmãs), inscritas em turmas, 
dias e professoras diferentes, num mesmo espetáculo, dependerá dos critérios acima expostos e 
da concepção geral do espetáculo. 

O critério utilizado nessa questão é atender a maioria dos participantes, considerando a 
qualidade da apresentação. 

 
Tendo como foco a segurança, espetáculos que contenham na sua maioria crianças não 

serão mesclados com adultos. 
 
Para dias de espetáculos com elenco de crianças e adolescentes, serão disponibilizadas 

monitoras para auxiliar na logística e cuidados dos alunos. 
 
2. UTILIZAÇÃO DE CENÁRIOS 
 
A utilização de cenografia dependerá de proposta prévia do(a) professor(a), desde que 

seja entregue dentro do período de elaboração do projeto e com devido levantamento de custos. 
Após aprovação da planilha orçamentária não será possível alteração ou mudança do 
planejamento ou custos do projeto. 

 
3. DATAS DE REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS E ENSAIOS GERAIS 
 
O Festival de Dança será realizado no Cineteatro, no período de 10 de novembro a 09 de 

dezembro de 2018, de acordo com o cronograma abaixo.  
 
ESPETÁCULO: “HERÓIS E VILÕES”-  JAZZ E SAPATEADO INFANTO JUVENIL  
Ensaio técnico: 08 de novembro, das 18h às 22h. 
Ensaio geral: 09 de novembro, das 18h às 22h. 
ESPETÁCULOS: 10 e 11  de novembro às 16h e 18h 
 
 

PROFESSOR TURMA DIAS HORÁRIOS 

Monica  Sapateado I seg qua 10h 

Monica Sapateado baby seg qua 14h 

Monica Sapateado I seg qua 15h 

Monica Sapateado III seg qua 16h 

Monica Sapateado IV seg qua 17h 

Monica Sapateado II seg qua 18h 

Karine  Jazz infantil ter qui 10h 

Thiago  Jazz infantil ter qui 15h 

Karine  Jazz infanto-juvenil sab 10h30 

Karine  Jazz infanto-juvenil sab 12h 

Rony  Jazz I seg qua 14h 

Rony  Jazz III seg qua 15h 

Rony  Jazz II seg qua 16h 

Rony  Jazz IV seg qua 17h 
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ESPETÁCULO: ESTUDOS PARA UMA BAILAORA ANDALUZA - DANÇA FLAMENCA  

Ensaio técnico: 06 de novembro, das 15h às 17h. 
Ensaio geral: 06 de novembro, das 18h às 22h. 
ESPETÁCULOS: 13 de novembro, às 20h e 21h30 
 

PROFESSOR TURMA DIAS HORÁRIOS 

Carolina Flamenca II ter qui 08h 

Carolina Flamenca I ter qui 09h 

Carolina Flamenca III ter qui 10h 

Priscilla Flamenca I ter qui 16h 

Priscilla Flamenca III ter qui 17h 

Priscilla Flamenca II ter qui 18h 

 
 
ESPETÁCULO: LUZ, MÚSICA E AÇÃO - GRUPO ADULTO 1 
BALLET CLÁSSICO ADULTO, DANÇA MODERNA, DANÇA DO VENTRE, 
SAPATEADO ADULTO, DANÇA DE SALÃO E JAZZ ADULTO 
Ensaio técnico: 22 de novembro, das 18h às 22h. 
Ensaio geral: 23 de novembro, das 18h às 22h. 
ESPETÁCULOS: 24 e 25 de novembro, sessões às 17h e 19h. 
 

 
 
ESPETÁCULO:  LUZ, MÚSICA E AÇÃO GRUPO ADULTO 2. 
BALLET CLÁSSICO ADULTO, DANÇA MODERNA, DANÇA DO VENTRE, 
SAPATEADO ADULTO, DANÇA DE SALÃO E JAZZ ADULTO 
Ensaio técnico: 03 de dezembro, das 18h às 22h. 
Ensaio geral: 04 de dezembro, das 18h às 22h. 
. 

PROFESSOR          TURMA  DIAS HORÁRIOS 

Sayuri Ballet Adulto I SEG QUA 11h  

Rony Jaz Adulto I QUA 19h  

Thiago Jazz Adulto II SEG QUA 19h  

Monica Sapateado II SEG QUA 19h  

Reinaldo Dança Moderna II TER QUI 20h  

Nynna Dança Ventre III TER QUI 20h  

Rony Jazz Adulto III SEG QUA 18h  

Helen Samba de Gafieira II TER 22h30 
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ESPETÁCULOS: 05 e 06 de dezembro, sessões às 20h e 21h30. 
 

Vagner Tango em cena II SEG QUA 19h 

Monica Sapateado  I SEG QUA 09h 

Nynna Dança Ventre I TER QUI 18h 

Silvia Jazz Adulto I SEG QUA 10h 

Reinaldo Dança Moderna I TER QUI 19h  

Nynna Dança Ventre II TER QUI 19h 

Silvia  Jazz Adulto II TER QUI 09h 

Bruno  Ballet Adulto II TER QUI 11h 

Silvia Jazz Adulto II SEG QUA 08h 

 
 
ESPETÁCULO: BALLET CLÁSSICO – “JOÃO E MARIA” - ELENCO A 
Ensaio técnico: 27 de novembro, das 18h às 22h. 
Ensaio geral: 29 de novembro, das 18h às 22h. 
ESPETÁCULOS: 01 e 02 de dezembro às 16h e 18h 
 
 

PROFESSOR TURMA A DIAS HORÁRIOS 

Silvia Pré I e Pré II seg qua 09h 

Bruno 1º e 2º ano seg qua 09h 

Bruno Baby I e II seg qua 10h 

Bruno 3º ano seg qua 11h 

Sheila Baby I  seg qua 15h 

Sheila Baby II seg qua 16h 

Bruno Pré I e Pré II seg qua 16h 

Sheila 1º ano seg qua 17h 

Bruno 2º  e 3º ano seg qua  18h 

Bruno  Royal Inter seg qua 20h 

 

PROFESSOR TURMAS AB DIAS HORÁRIOS 

Thalia 4º ano ter qui 17h 

Thalia 5º ano ter qui 18h 

Thalia 6º ano ter qui 19h 

 
 
 

PROFESSOR          TURMA  DIAS HORÁRIOS 
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ESPETÁCULO BALLET CLÁSSICO: “JOÃO E MARIA”  - ELENCO B 
Ensaio geral: 07 de dezembro, das 18h às 22h. 
ESPETÁCULOS: 08  e 09 de dezembro sessões às 16h e 18h. 
 

PROFESSOR TURMAS B DIAS HORÁRIOS 

Andrezza Baby I  ter qui 14h 

Andrezza Baby II ter qui 15h 

Andrezza Pré I ter qui 16h 

Andrezza Pré II ter qui 17h 

Vinicius 1ª ano ter qui 14h 
Vinicius 2ª ano ter qui 15h 

Vinicius 3ª ano ter qui 16h 

Bruno Royal Grade III seg qua 17h 

Bruno Royal grade V diversos 19h 

 

PROFESSOR TURMAS AB DIAS HORÁRIOS 

Thalia 4º ano ter/qui 17h 

Thalia 5º ano ter/qui 18h 

Thalia 6º ano ter/qui 19h 

 
4. DATAS DOS ENSAIOS NO CINETEATRO, DURANTE OS HORÁRIOS DE AULA 
 
Todas as turmas terão ensaios exclusivos no palco do Cineteatro, durante o mês de 

outubro e novembro. 
 
A agenda, contendo as datas de ensaios no palco do Cineteatro, também será publicada 

em sala de aula e no portal do Clube. Esses ensaios serão realizados nos meses de outubro e 
novembro, nos dias e horários de aula. 

Os professores serão responsáveis por manter a programação previamente agendada, 
não sendo permitida a troca ou junções de turmas, mesmo que do mesmo professor. 

 
 
 
G1 – GRUPO 1 – ALUNOS DE SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 08  e 22 de outubro e 12 de novembro. 
Profº Bruno (Ballet Clássico das 09h às  12h). 
Profª. Sheila (Ballet Clássico das  15h às 18h); 
Profº. Thiago (Jazz Adulto das 19h às 20h e Ballet Adulto das 20h às 21h30).  
 
G 2 – GRUPO 2 – ALUNOS DE SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 03, 17 e 24 de outubro. 
Profª. Silvia (Jazz Adulto das 8h às 9h e das 10h às 11h); 
Profª. Silvia (Ballet Clássico das 9h às 10h); 
Profª. Sayuri (Ballet Clássico Adulto das 11h às 12h30); 
Prof. Roni (Jazz das 14h às 20h30); 
 
G 3 - GRUPO 3 – ALUNOS DE SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 10, 15 e  31 de outubro. 
Profª. Mônica (Sapateado das 9h às 11h e das 14h às 20h). 
 
G4 – GRUPO 4 – ALUNOS DE TERÇAS E QUINTAS FEIRAS 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 02, 11 e 23 de outubro. 
Profª. Andrezza (Ballet Clássico das 14h às 18h);  
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Profª. Nynna (Dança do Ventre das 18h às 21h). 
 
G 5 – GRUPO 5 – ALUNOS DE TERÇAS E QUINTAS FEIRAS 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 04, 18 e 25  de outubro. 
Profª. Silvia (Jazz Adulto das 9h às 10h); 
Profª Karine (Jazz das 10h às 11h); 
Prof. Bruno (Ballet Clássico Adulto das 11h às 12h30); 
Profº. Vinícius (Ballet Clássico das 14h às 17h); 
Profª. Thália (Ballet Clássico das 17h às 20h30). 
 
G 6 – GRUPO 6 – ALUNOS DE TERÇAS E QUINTAS FEIRAS 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 09, 16 e 30  de outubro. 
Profª. Carolina da Mata (Dança Flamenca das 8h às 12h); 
Profº. Thiago (Jazz das 15h às 16h); 
Profª. Priscilla (Dança Flamenca das 16h às 19h);  
Profº. Reinaldo (Dança Moderna das 19h às 22h). 
Profª. Helen (Dança de salão  das 22h às 23h). 
 
G 7 – GRUPO 7 – ALUNOS DE SÁBADO 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 13, 20 de outubro  e 03 de novembro). 
Profª Karine (Jazz das 10h30 e 13h30). 
 
G8 - GRUPO 8 - ALUNAS  DE SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS E ALUNAS DA ROYAL 
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 29 de outubro  e 05 e 26 de novembro; 
Prof. Bruno (Ballet Clássico das 16h às 17h e das 18h às 19h e Royal das 17h às 18h e 

das 19h às 21h). 
 
G9 - GRUPO 9 - ALUNOS  DE SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS   
Ensaios no Cineteatro nos horários de aula: 07, 14 e 21 de novembro). 
Profº Vagner (Dança de Salão -Tango em Cena  das 19h às 20h30) 
 
5. FIGURINOS - ORÇAMENTOS, PROVAS E PAGAMENTOS 
 
As definições a respeito de figurinos serão tratadas em reuniões, em sala de aula, com os 

alunos ou responsáveis. 
 
Os professores indicam costureiras (os) para confecção dos figurinos. Pais e alunos 

poderão indicar outros profissionais, sendo obrigatório seguir rigorosamente os croquis 
aprovados. 

 
Para adequação de custos, poderão ser dadas sugestões de materiais, desde que não 

altere as características dos modelos apresentados pelos professores e aprovados pelo grupo. 
 
Em função da quantidade de alunos (mais de 500 dançando), turmas, modelos e 

diversidade de materiais, a contratação de costureiras (os) será definida pelos pais e alunos e 
não haverá intermediação do Clube. A decisão final da escolha das (os) costureiras (os) será 
tomada em função da opinião da maioria dos integrantes da coreografia, após apresentação de 
orçamentos. 

 
A(o) costureira(o) contratada(o) pelos pais ou alunos deverá confeccionar, 

obrigatoriamente, as fantasias de todos os integrantes da mesma coreografia, tendo como 
critério a manutenção do padrão de confecção proposto e aprovado pelo(a) professor(a). Não 
será permitida a confecção em separado para que se mantenha o mesmo padrão para o grupo. 
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ATENÇÃO: FICA CONVENCIONADO QUE: PAIS OU ALUNOS QUE NÃO 
COMPARECEREM ÀS REUNIÕES DE FIGURINOS, ACATARÃO A DECISÃO DOS 
PRESENTES, INCLUSIVE AS RELACIONADAS AO CUSTO. 

 
Após a definição dos figurinos e fornecedores, serão marcadas datas para tirada de 

medidas, provas, entregas de fantasias e pagamentos. As alunas que não comparecerem em 
sala de aula nas datas agendadas para esses serviços deverão, obrigatoriamente, dirigir-se, por 
conta própria, às oficinas das (os) costureiras (os). 

 
As (os) costureiras (os) contratadas (os) deverão fornecer recibo, com valor total do 

pagamento efetuado pelos pais ou alunos, no modelo impresso a ser fornecido pelo Clube, onde 
deverá constar: nome do costureiro, valor pago, forma de pagamento, data do pagamento e data 
da entrega das fantasias. 

 
O parcelamento do pagamento dos figurinos deverá ser acordado pelos pais e ou alunos 

diretamente com as (os) costureiras (os) e poderá ser pago em até 3 parcelas. 
 
Os cheques deverão ser nominais às (aos) costureiras (os) (pessoa física ou jurídica), 

devendo ser cruzados e constar no verso o nome completo do aluno e o nome da coreografia. 
 
6. ENTREGA DAS FANTASIAS 
 
A entrega das fantasias pelas (os) costureiras (os) deverá feita com antecedência ao 

evento, em data a ser agendada na ocasião da tirada de medidas pelos costureiros. 
 
Ao receber a fantasia, os pais ou alunos devem conferir se a mesma está finalizada e com 

todos os adereços conforme especificados no croqui ou em reuniões, e se não apresentam 
defeitos. Os pais ou alunos somente poderão levar fantasias para casa depois que as mesmas 
estiverem concluídas. 

 
As fantasias e demais adereços devem ser guardados juntos para que não se extraviem 

ou ocorram esquecimentos nos dias dos espetáculos. 
 
ATENÇÃO: após a entrega, as crianças não devem utilizar as fantasias antes das 

apresentações para que não ocorram danos. 
 
7. SORTEIO PARA COMPRA DE INGRESSOS 
 
A ordem de atendimento para compra de convites será definida através de sorteio 

eletrônico. 
 
Os sorteios serão realizados pelo Setor de Tecnologia, que utilizará as listas de chamadas 

de cada curso como referência. O aluno que, por ventura, não estiver regularmente cadastrado 
na CAT, não será incluso na relação de nomes para sorteio, PORTANTO NÃO PODERÁ 
ADQUIRIR INGRESSOS PARA OS ESPETÁCULOS e estará sujeito a sanções disciplinares, 
além de estar sujeito à exclusão do espetáculo. 

 
Os resultado dos sorteios serão divulgados nas salas de dança, site e através de 

protocolo com agendamento para compra dos ingressos. 
 
As alunas do ballet clássico, sapateado e jazz infanto-juvenil, que são pequenas, 

receberão dos professores, um protocolo de aviso, para ser encaminhado aos pais, com dia e 
horário para atendimento no estande de vendas. Os professores estão encarregados de 
controlar a devolução do protocolo devidamente assinado pelos pais. 
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8. COMPRA DE INGRESSOS 
 
a) AGENDA DE COMPRA DE INGRESSOS  
 
Para cada modalidade de espetáculo será criada uma agenda (ITEM 9, deste 

regulamento) que seguirá a ordem de atendimento definida no sorteio e as vendas serão em 
períodos específicos e exclusivos para cada espetáculo. Ex: No dia da venda do BALLET 
CLASSICO ELENCO “B” não serão vendidos INGRESSOS para outros espetáculos. 

 
Os horários de atendimento para compra de INGRESSOS serão agendados entre 08h30 

e 19h.  
Para o aluno que não comparecer no horário agendado, a aquisição de INGRESSOS 

poderá ser realizada no mesmo dia, entre 11h e 12h45 (para alunos agendados no período da 
manhã) e entre 19h e 19h45 (para os alunos que não compareceram durante o dia), sem 
agendamento prévio e o atendimento será por ordem de chegada. Também poderão ser feitas 
aquisições  nos dias  após o período de exclusividade e agendamento, de acordo com  
programação no item 10. 

NÃO SERÃO EFETUADAS VENDAS DE CONVITES  NOS HORÁRIOS RESERVADOS 
PARA OUTROS ALUNOS, MESMO QUE  NÃO HAJA ATENDIMENTO NO MOMENTO. 

 
 
 
OBS: O comparecimento no horário agendado facilita e agiliza a aquisição dos ingressos. 
Para que todos os alunos tenham a oportunidade de adquirir ingressos em bons lugares, a 

plateia será dividida em 2 setores, e todos os alunos deverão adquirir parte de seus ingressos no 
Setor 1 e parte dos ingressos no Setor 2. O mapa do Cineteatro será disponibilizado no site do 
clube juntamente com o Manual. 

 
SETOR 1 - FILEIRAS: A, B, C, D, E, F e G 
SETOR 2 – FILEIRAS: H, I, J, K, L e M. 
 
ATENÇÃO: No caso de irmãos e ou integrantes de uma mesma família, dançando no 

mesmo espetáculo, a aquisição poderá ser feita conjuntamente, desde que efetuada no horário 
mais tardio do agendamento, para que a aquisição dos convites do 2º irmão/familiar sorteado 
não seja realizada anteriormente a alunos agendados no intervalo entre os 2 irmãos. 

PROCURAÇÃO: Caso os pais e ou alunos não possam comparecer no dia e horário 
agendado de acordo com o sorteio, poderão providenciar autorização para que outra pessoa o 
faça em seu lugar. 

 
b) COTAS DE INGRESSOS  
 
As cotas de ingressos por aluno serão definidas de acordo com o número de participantes 

de cada espetáculo. 
Os pais e ou alunos que desejarem adquirir ingressos, além da cota estipulada 

DEVERÃO, NO ATO DA COMPRA, REGISTRAR SEU INTERESSE, EM LISTA ESPECÍFICA 
PARA ESTE FIM, INFORMANDO QUANTIDADE, NÚMERO DE TELEFONE E HORÁRIO DA 
SESSÃO QUE DESEJAM. 

Em função da demanda de venda, não podemos garantir que as quantidades ou as 
sessões solicitadas serão atendidas, pois dependerá da sobra de ingressos. 

 
 
c) PREÇO DOS INGRESSOS  
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Os ingressos serão vendidos a R$20,00 cada.  
Crianças a partir de 5 anos pagam ingresso. Crianças  menores  de 5 anos poderão 
sentar-se no colo dos pais ou responsáveis, não podendo sentar-se nas escadas ou 
acessos da plateia. 
 
Cada aluna terá cortesia  de  2 ingressos. 
  
d) AGILIZAÇÃO DA VENDA  
 
 A cada 30 minutos serão agendados 3 atendimentos para aquisição dos ingressos e a 

ordem será definida pela ordem de chegada ao estande de vendas. 
O tempo limite de atendimento para a compra dos ingressos é de 10 minutos por pessoa. 
 
Para agilizar o atendimento, solicitamos que analisem antecipadamente as opções de 

horários dos espetáculos e quantidades de ingressos necessárias. Tragam as opções anotadas 
em papel juntamente com uma alternativa no caso de não haver disponibilidade conforme 
planejado. 

 
No ato da aquisição dos convites, o aluno deverá assinar a lista de controle de retirada de 

ingressos, informar ao atendente a quantidade de INGRESSOS a ser adquirida e se há 
interesse em adquirir ingressos além da cota inicial.  

 
A compra de ingressos não poderá superar a quantidade definida para cada aluno. 
 
Caso o nome do aluno não conste da lista de participantes, o mesmo deverá entrar em 

contato imediatamente com o Setor Cultural. 
 
Se dentro do período de tempo determinado para a compra, que é de 10 minutos, a 

mesma não for finalizada, o atendente do estande finalizará a venda e efetuará novo 
agendamento, para que esse atraso não interfira no tempo de atendimento dos demais 
participantes. 

 
e) SOBRA DE INGRESSOS PARA VENDA  
 
Havendo sobra de ingressos será realizado novo rateio entre todos os alunos que, no ato 

da compra, registraram interesse na lista de controle de retirada de ingressos. A prioridade de 
compra desses ingressos será dada aos alunos que dançam, que serão informados 
posteriormente quando retirá-los. 

Caso a quantidade de ingressos remanescentes seja inferior ao número de alunas 
interessadas, será realizado sorteio, e cada aluna sorteada poderá ser contemplada com apenas 
1 ingresso. 

Todos os alunos dos elencos A, B e AB do Ballet Clássico terão direito a comprar 
ingressos remanescentes, que serão divididos igualmente entre os alunos que demonstraram 
interesse no ato da compra. Os elencos A e B, por participarem de apenas 4 sessões, terão 
prioridade na escolha das sessões desses ingressos, antes do elenco AB, já que este dança em 
todos os dias de espetáculos de Ballet Clássico e possuem 8 possibilidades de compra. 

 
Após esse processo, havendo ingressos remanescentes poderão ser liberados para 

venda ao público geral. 
 
9. INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A VENDA DE INGRESSOS. 
 
Os pais das alunas do Ballet Clássico, dos níveis Baby I ao 3º ano, devem se informar 

com antecedência em qual elenco a aluna dançará (A ou B), para que possam adquirir os 
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ingressos no elenco correto. Esta informação também pode ser obtida no comunicado sobre 
fantasias do festival de dança, que será enviado aos alunos. 

 
9.1 VENDAS DE INGRESSOS PARA ALUNOS DO BALLET CLÁSSICO 
 
VENDAS PARA ELENCO A 
 
As vendas de ingressos, para alunos do Elenco A do Ballet Clássico, serão realizadas nos 

dias 24, 25 e 26 de setembro, das 08h30 às 11h e das 13h às 18h50. Entre 11h e 12h45 e entre 
19h e 19h45 serão atendidos eventuais alunos que não puderam comparecer no agendamento 
marcado durante o dia. 

 
Os pais e ou alunos que não comparecerem no dia e horário marcado, também poderão 

adquirir os ingressos nos dias 27 e 28 de setembro e o atendimento será por ordem de chegada. 
  
VENDAS DE INGRESSOS PARA ALUNOS DO ELENCO B 
 
As vendas de ingressos, para alunos do Elenco B, serão realizadas nos dias 01, 02 e 03  

de outubro, das 08h30 às 11h e das 13h às 18h50. Os alunos que não puderem comparecer no 
agendamento marcado durante a manhã poderão comprar ingressos entre 11h e 12h45 e os 
alunos que não puderem comparecer durante o dia também poderão comparecer entre 19h e 
19h45.  

 
Os pais e ou alunos que não comparecerem no dia e horário marcado, também poderão 

adquirir os ingressos nos dias 04 e 05 de outubro e o atendimento será por ordem de chegada. 
 
VENDAS DE INGRESSOS PARA ALUNOS DO ELENCO AB 
 
Os pais e ou alunos do Elenco AB deverão comprar ingressos para os 2 espetáculos, nas 

quantidades determinadas para cada espetáculo. Para isto, deverão comparecer nos dois 
períodos de venda de ingressos, separadamente, ou seja: nos dias 24, 25 e 26 de setembro 
para aquisição de ingressos do espetáculo A e nos dias 01, 02 e 03  de outubro para compra 
dos ingressos do espetáculo B. 

 
Na abertura de vendas de ingressos do ELENCO A os alunos do ELENCO AB não 

poderão adquirir todos os ingressos em compra única, pois se assim fosse, teriam vantagem de 
escolha em relação aos alunos do elenco B. 

 
A venda dos dois espetáculos clássicos concomitantemente (para alunas dos elencos A, B 

e AB) não é recomendada, pois poderá resultar em equívocos irreparáveis, uma vez que a 
quantidade de ingressos é limitada, o que dificulta trocas. 

 
A partir do dia 12 de novembro, das 08h30 às 19h45, os pais ou alunos de ballet clássico 

dos elencos A, B e AB que não compareceram anteriormente poderão adquirir seus ingressos 
sem agendamento e o atendimento será por ordem de chegada. 

 
9.2 VENDAS DE INGRESSOS PARA ALUNOS DO SAPATEADO E JAZZ INFANTO-

JUVENIL 
 
Nos dias 17, 18, 19 e 20  de setembro serão realizadas as vendas de ingressos dos 

espetáculos de Sapateado e Jazz, das 08h30 às 11h e das 13h às 18h50.  
 
Os alunos que não puderem comparecer no agendamento marcado durante a manhã 

poderão comprar ingressos entre 11h e 12h45 e os alunos que não puderem comparecer 
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durante o dia também poderão comparecer entre 19h e 19h45. 
 
Os pais e ou alunos que não comparecerem no dia e horário marcado, também poderão 

adquirir os ingressos nos dias 21,22 e 23  de setembro e o atendimento será por ordem de 
chegada. 

 
9.3 VENDA DE INGRESSOS PARA ALUNOS DA DANÇA FLAMENCA 
Nos dias 08  e 09  de outubro, das 08h30 às 11h e das 13h às 18h50. Entre 11h e 12h45 

e entre 19h e 19h45 serão atendidos eventuais alunos que não puderam comparecer no 
agendamento marcado durante o dia. 

Os pais e ou alunos que não comparecerem no dia e horário marcado, também poderão 
adquirir os ingressos nos dias 10 e 11 de outubro  e o atendimento será por ordem de chegada. 

 
9.4 VENDA DE INGRESSOS PARA ALUNOS ADULTOS DE  DANÇA MODERNA, 

DANÇA DE SALÃO, DANÇA DO VENTRE  E BALLET CLÁSSICO, INTEGRANTES  DO  
GRUPO 1  

 
Para estas turmas, as vendas de ingressos serão realizadas nos dias 15, 16 e 17 de 

outubro, das 08h30 às 11h e das 13h às 18h50. Entre 11h e 12h45 e entre 19h e 19h45 serão 
atendidos eventuais alunos que não puderam comparecer no agendamento marcado durante o 
dia. 

Os alunos que não comparecerem no dia e horário marcado também poderão adquirir os 
ingressos no dia 18 e 19  de outubro, e o atendimento será por ordem de chegada. 

 
9.5 VENDA DE INGRESSOS PARA ALUNOS ADULTOS DE  DANÇA MODERNA, 

DANÇA DE SALÃO, DANÇA DO VENTRE  E BALLET CLÁSSICO, INTEGRANTES  DO  
GRUPO 2  

 
Para estas turmas, as vendas de ingressos serão realizadas nos dias 22, 23 e 24 de  

outubro, das 08h30 às 11h e das 13h às 18h50. Entre 11h e 12h45 e entre 19h e 19h45 serão 
atendidos eventuais alunos que não puderam comparecer no agendamento marcado durante o 
dia. 

Os alunos que não comparecerem no dia e horário marcado também poderão adquirir os 
ingressos no dia 25 e 26 de outubro, e o atendimento será por ordem de chegada. 

 
 
 
10. AGENDA DE VENDAS DE INGRESSOS. 
 
ATENÇÃO: No período de 17 de outubro 04 de novembro, as vendas serão específicas e 

exclusivas por modalidade, a saber: 
 

MODALIDADE VENDA COM AGENDAMENTO VENDA SEM AGENDAMENTO 

 
Ballet Clássico 
 
Elenco A 

Dias 24, 25 e 26 de setembro 
Dias 27 e 28 de setembro, por ordem de 
chegada, para elenco A e AB que dançam 
no espetáculo do Elenco A do Ballet  

 
Ballet Clássico 
 
Elenco B 

Dias 01, 02 e 03 de outubro 
Dias 04  e 05 de outubro, por ordem de 
chegada, para elenco B e AB que dançam 
no espetáculo do elenco B do Ballet  

 
Ballet Clássico 

Dias 24, 25 e 26 de setembro para 
ingressos do espetáculo A 

Dias 27 e 28 de setembro , por ordem de 
chegada, para espetáculo do elenco A e 
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Elenco AB 

e 01,02 e 03 de outubro  para o 
espetáculo B 

dias 04 e 05 de outubro, por ordem de 
chegada, para espetáculo do elenco B.  

Sapateado e Jazz 
Infanto-Juvenil 

Dias 17, 18, 19 e 20 de setembro 
Dias 21,  22  e 23 de setembro, sem 
agendamento, por ordem  
de chegada 

Dança Flamenca Dias 08 e 09  de outubro 
Dias 10 e 11  de outubro, sem agendamento, 
por ordem de chegada. 

Dança do Ventre 
Dança de Salão  
Sapateado Adulto 
Jazz Adulto 
Ballet Clássico Adulto 
Dança Moderna 

Dias 15,16 e 17 de outubro 
Dias 18 e 19  de outubro, sem agendamento, 
por ordem de chegada. 

Dança do Ventre 
Dança de Salão e  
Sapateado Adulto 
Jazz Adulto 
Ballet Clássico Adulto 
Dança Moderna 

Dias 22, 23 e 24 de outubro 
Dias 25 e 26 de outubro, sem agendamento 
e 
por ordem de chegada 

 
 
11. PROCEDIMENTOS PARA ENSAIOS GERAIS NO CINETEATRO: 
 
É obrigatória a participação de todos os alunos nos ensaios, para que sejam feitos ajustes 

finais nos espetáculos. 
 
Não será permitida a presença de pais ou acompanhantes na plateia durante os 

ensaios. 
 
Os alunos, QUE FARÃO TROCA DE FANTASIA DURANTE O ESPETÁCULO, devem 

trazer as fantasias NO ENSAIO GERAL para realização de testes de tempo incluindo a troca de 
figurino. 

 
NO ENSAIO GERAL SERÃO REALIZADAS DUAS PASSAGENS DO ESPETÁCULO 

NO PALCO: 
 
NA PRIMEIRA PASSAGEM DO ENSAIO GERAL, os alunos permanecerão na plateia, 

para entender o contexto do espetáculo e assistirão aos ensaios dos demais alunos, ocasião em 
que os professores farão ajustes e marcações. 

 
NA SEGUNDA PASSAGEM, todos os alunos permanecerão, obrigatoriamente, nos 

camarins e o ensaio correrá direto, sem interrupções, como deverá ser no dia apresentação. 
 
Na plateia, palco e camarins só poderão permanecer elenco, professores e outros 

profissionais ligados ao ensaio (iluminador, sonoplasta, costureiros e equipe do sociocultural). 
Acompanhantes, pais e/ou responsáveis poderão aguardar no hall do Cineteatro. 

 
As crianças devem trazer lanche de casa, pois não será permitida a saída do Cineteatro 

durante os ensaios. 
 
12. PROCEDIMENTOS PARA DIAS DOS ESPETÁCULOS. 
 
O espetáculo é um trabalho em equipe e seu resultado depende do 

comprometimento de todos. 
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Os alunos deverão se apresentar nos camarins com 1 hora de antecedência ao início 
dos espetáculos, já vestidos, com figurinos completos, cabelos e maquiagem conforme 
determinado pelos professores. 

 
A entrada para os camarins e saída dos alunos ao término do evento será feita pelo 

Playground. Em caso de chuva as crianças entrarão pelo saguão do cinema e serão liberadas 
ao final dos espetáculos pela plateia. 

 
Devido à limitação de espaço, somente será permitida entrada nos camarins de alunos 

que participam dos espetáculos e já devidamente vestidas. Pedimos que pais e responsáveis 
não insistam. 

 
Em respeito à plateia, colegas e professores, reiteramos a importância para que os alunos 

não faltem a qualquer uma das sessões, independente de seus familiares estarem ou não 
assistindo ao espetáculo. 

 
Ao final das apresentações, por questão de segurança, as crianças dos níveis Baby e Pré 

só poderão ser entregues pelas monitoras aos pais.  
 
As crianças maiores devem marcar pontos de encontro com os pais fora dos camarins. 
 
Se houver necessidade de administrar medicamentos durante ensaios e apresentações, 

os mesmos devem ser entregues às professoras com as orientações necessárias. 
 
Para não tirar o elemento surpresa, os alunos devem procurar manter o máximo de 

discrição, para que o publico não os vejam antes do espetáculo. 
 
Não será permitida a entrada de convidados no palco e no camarim no intervalo de uma 

sessão para a outra. Durante o intervalo é realizada limpeza da plateia, remontagem de cenário, 
colocação de programas entre outros serviços. NESSE MOMENTO A PLATÉIA DEVE ESTAR 
LIVRE. 

 
A presença de convidados e alunos nos intervalos atrasa ou impede a reorganização para 

a segunda sessão. 
 
13. PROCEDIMENTOS E POSTURA DOS ALUNOS NOS CAMARINS. 
 
O cinema dispõe de 4 camarins, cuja utilização será compartilhada entre todos os alunos 

e a divisão será por modalidades e quantidade de alunos por turma. 
 
Além dos camarins é construída uma estrutura em madeira que dá acesso à antiga 

Brinquedoteca para maior conforto do elenco. 
 
O uso dos camarins deve ser apenas para pequenos ajustes, pois deverão estar 

disponíveis para os alunos que trocam de figurinos durante os espetáculos, por isso reiteramos 
que os alunos venham trajados com os figurinos completos. 

 
Os alunos não poderão sair dos camarins durante os intervalos dos espetáculos, para não 

correr risco de perder sua apresentação no palco ou tirar o impacto ou surpresa em relação ao 
figurino. 

 
Serão disponibilizadas monitoras do Sociocultural, Brinquedoteca e do SEART para 

acompanhamento dos alunos de ballet clássico do nível baby I (a partir de 4 anos) até o 3º ano 
(10 anos) e alunos do sapateado e jazz infantil. 
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Os alunos dos níveis Baby e Pré, se necessário, deverão trazer meias, calcinhas e 

sapatilhas sobressalentes. 
 
Para os alunos do 4º ao 6º ano o monitoramento será feito pelos professores de apoio. 
 
Nos dias dos espetáculos os alunos não devem trazer objetos de valor, jóias, 

equipamentos eletrônicos ou qualquer outro bem material. O Clube não se responsabiliza pela 
segurança de objetos nos camarins, pois os mesmos são de uso comum. (Previsto em estatuto 
do Clube). 

 
Nos dias dos espetáculos, o Departamento Sociocultural disponibilizará nos camarins 

bolachas doces e salgados e copinhos de água. 
 
Se os pais desejarem poderão enviar outros tipos de alimentos, lembrando que sucos, 

refrigerantes e achocolatados devem ser evitados, pois podem sujar as fantasias. 
 
Nos camarins os alunos devem se manter agrupados por turmas / coreografia, para 

facilitar a comunicação e entradas e saídas de palco. 
 
O corredor de acesso à coxia/palco deverá ficar o mais livre possível. 
 
O acesso dos alunos dos camarins para as coxias / palco será liberado pelas monitoras, 

somente nos momentos que antecedem a apresentação. 
 
ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA DOS ALUNOS PARA O PALCO: Enquanto a primeira 

turma se apresenta no palco, o 2º grupo deverá estar posicionado nas coxias, e o 3º grupo 
posicionado no corredor interno dos camarins junto à porta de acesso ao palco. 

 
Ao término da apresentação, os alunos devem deixar o palco em direção aos camarins, 

EM SILÊNCIO, para não interferir na apresentação das demais alunas que se inicia no palco. 
 
14. FILMAGENS DOS ESPETÁCULOS 
 
As filmagens do evento serão realizadas por empresa contratada  
 
Os contratos deverão ser firmados diretamente entre o fornecedor, pais ou alunos. 

e o pagamento deve ser efetuado diretamente ao fornecedor, que emitirá um recibo com o valor 
do produto e a data prevista para entrega do mesmo.  

Os filmes poderão ser retirados no Centro Cultural após entrega pelo fornecedor. 
O Setor Cultural não se responsabiliza por eventuais atrasos na entrega, apenas fará a 

distribuição. 
 
PROGRAMAÇÃO DAS FILMAGENS: 
As filmagens são preferencialmente programadas para ocorrer na primeira sessão dos 

espetáculos , mas poderão ocorrer alterações, a critério do fornecedor. 
 
Em caso de dúvidas entre em contato com o Depto Sociocultural 
 
Supervisão Cultural: Karin Meyer Brink - 3779-2051 
Eventos Culturais: Priscila – Fone 3779-2126 
Coordenação de Cursos Culturais: Gisele Santos: 3779-1738 
Coordenação de Dança: Thalia Cuberos – 3779-1738 


