
TODO DIA É DIA DE DANÇAR A2 

 

Manual do Aluno 
 
Dançar A2 Escola de Dança 
Agradecemos por você ter nos escolhido como sua escola de dança. Aqui você 
vai fazer parte de um grupo que faz da dança uma oportunidade de 
investimento em qualidade de vida e bem estar. Temos como princípio ser e 
oferecer o melhor para você. 
Nossos professores e monitores estão sempre procurando o aprimoramento 
técnico, a fim de oferecer o melhor para o aluno, respeitando as diferenças e 
particularidades no processo de aprendizagem. 
 
Seja bem vindo! 

 
 

        
 
    Conheça as Melhores opções para 
              aprender Dança de Salão 
 
 
 

Aulas em grupo: (com ou sem parceiro) sendo também para 
grupos fechados ou pequenos grupos: 
Tempo de duração de uma hora e vinte minutos. Conduzidas por um 
professor(a) e, quando necessário, por um(a) monitor. Os alunos podem 
dançar com diferentes colegas de turma, com os professores e monitores da 
escola. 
 

Aulas particulares: 
Tempo de duração de uma hora. Conduzidas por um professor ou Monitor. 
São também usadas para REFORÇO, REPOSIÇÃO ou para preparar o aluno 
para um grupo mais avançado. São aulas combinadas com a administração, de 
acordo com suas necessidades. 
OBS: Para o aluno mudar de turma mais avançada é necessário aula de 
adequação.  
 

Aulas para Coreografias: Casamentos, Formaturas, Debutantes (15 

anos),  ou apresentações para palco; 
 

Práticas Sociais: 
Realizadas uma ou duas vezes por mês. 
 

Os gêneros mais procurados: 
Samba de Gafieira, Bolero, Soltinho, Valsa, Samba no pé, Tango Salão, Forró, 
Sertanejo: 
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        Para ter o melhor aproveitamento do      
nosso espaço, procure seguir algumas dicas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chegue 10 minutos antes do início da sua aula. 
 
Use roupas leves, sapatos confortáveis e perfume suave. 
 
Tente relaxar e se livrar das inibições, esqueça se é "fera" ou "pé duro" e dance 
muito. 
 
Não se envergonhe por errar: nossos monitores sabem que você está 
aprendendo e irão ajudá-lo sempre da melhor maneira possível. 
 
Conheça novas pessoas na escola, se integre, converse. 
 
Participe das festas e das práticas. Não fique inibido, convide os 
professores(as) e monitores(as) para dançar. 
 
Lembre-se: quanto mais você dança, mais você aprende. 
 
Conheça nossos programas especiais e os descontos e procure fazer pelo 
menos duas aulas na semana. 
 
Respeite a aula dos horários anteriores e posteriores. Não fique conversando 
na sala ao final do seu horário. 
 
Durante a aula, troque sempre de parceiro, mesmo tendo monitor individual 
assim você não se acostuma a dançar com uma pessoa somente, aprendendo 
muito mais rápido. 
 
Analise sempre a que distância você está, hoje, da sua primeira aula. 
 
Caso você tenha que parar com as suas aulas, informe-nos, por favor com 
antecêdencia. 
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            Conheça as normas da escola 
   Secretaria da Dançar A2 Escola de Dança: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Faça o pagamento na primeira aula do mês ou no máximo até o dia 10 para 
evitar acréscimos. 
 
Exija recibos de pagamentos e guarde-os durante o ano. 
 
Se você deixar de pagar a mensalidade, na quarta aula sua inscrição será 
automaticamente desativada e, para voltar a estudar, precisará pagar nova 
taxa de matrícula. Se planeja ausentar-se por mais de 30 dias, deixe sua 
mensalidade quitada. 
 
No caso de reposições, aulas extras e reforço, procure a coordenação. 
 
As aulas que coincidirem com feriados não serão obrigatoriamente repostas, 
porém, indicamos outro horário onde o conteúdo é semelhante ao que você 
está assimilando, para não ficar sem aula na semana. 
 
Faltas às aulas não são descontadas das mensalidades e nem 
obrigatoriamente repostas. 
 
Importante: as faltas devem ser avisadas com antecedência, principalmente as 
pessoas que não tem par fixo (para organização da paridade da turma). 
 
A mensalidade do mês de Janeiro será quitada 50% no mês de Novembro e 
50% no mês de dezembro. 
 
Não aceitamos transferência de créditos de aulas entre programas e nem entre 
pessoas. 
 
Não nos responsabilizamos por objetos deixados em nossas instalações. Caso 
seja visto será guardado na secretaria por uma semana. 
 
O comércio de produtos ou serviços em nossas instalações é permitido 
somente com autorização prévia. 
 
OBS: Autorização da direção em horário combinado e espaço específico. 
 
Caso tenha interesse, nos informe sobre sua profissão para que possamos 
buscar possibilidades de integração de nossos trabalhos. 
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ESPAÇO CULTURAL A2 
Tem como finalidade oferecer aos artistas da região local adequado a 
realização de reuniões, oficinas, workshops, cursos de extensão e apoia a 
projetos do Fundo Municipal de Cultura. Conta Também com ambiente 
climatizado e multimídia.  
 

INECAJO – Instituto Emilio Carlos Jordan(Parceria Cultural) 

Apesar de funcionar no mesmo espaço físico, é uma instituição independente 
da escola, mas grande parceira cultural. Fundada em 01 de Junho / 2010, hoje 
é uma forte referência no cenário cultural do município por desenvolver, apoiar 
e realizar projetos e eventos de cunho sociocultural. 
 

Histórico Resumido / Dançar A2 Escola de Dança 
A Dançar A2 foi fundada em 2012, pesquisando os diversos gêneros da dança 
de salão. Uma das únicas escolas de dança a dois na região que estudam a 
transposição das danças de salão para o palco. 
Realizadora de inúmeros eventos tendo como destaque o I e II Intercâmbio da 
Dança de Salão, Vem Dançar Edição Latina, entre outros projetos a nível 
Estadual e Municipal. Hoje, com sua experiência acumula grande credibilidade 
no meio artístico produzindo espetáculos de dança como “Detalhes”, sempre 
valorizando as danças a dois. 
 
Dê sugestões. Sua opinião é importante para o crescimento de todos nós. 
 
Temos uma caixa de sugestões na entrada da escola onde será verificado toda 
semana. Sua sugestão será sempre muito bem vinda! 
 
 
A Dançar A2 agradece 
àqueles que têm 
contribuído para que o 
seu ambiente seja 
sempre participativo e acolhedor. 
 
 

 

Dançar A2 

CONTATOS 
 
Rua Reinoldo Rau, 289 – Centro – Jaraguá do Sul - SC 
Telefone: (47) 3370-5803 – (47) 98458-2730 (WhatsApp) 
E-mails:contato@dancajaraguadosul.com.br 
omar@dancajaraguadosul.com.br 
Site: www.dancajaraguadosul.com.br 

Site de projetos:www.vemdancarjaragua.com.br 

 

 

 

http://www.dancajaraguadosul.com.br/
http://www.vemdancarjaragua.com.br/

