EIA DANCE FESTIVAL 2017
Camaragibe, 18 de setembro de 2017.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
O final do ano se aproxima e com ele a expectativa de nossos alunos e alunas
com relação à participação em nosso EIA DANCE FESTIVAL, que acontecerá no dia
12 de dezembro, às 17h30, no Teatro Guararapes, com o tema
“#maisamorporfavor” e que marca o encerramento das atividades artísticas e
culturais na EIA.
De acordo com o que foi idealizado por nossa talentosa equipe de dança, o
espetáculo promete repetir o sucesso de todos os anos.
Para esse espetáculo, cada sala apresentará uma dança, que começará a ser
ensaiada na última semana de setembro.
As alunas e os alunos que fazem a Oficina Curricular de Dança Popular e a de
Balé Clássico (do Infantil III em diante) poderão participar da Dança da Sala e da
Dança da Oficina. Os demais se encaixam apenas nas danças de sala.
Para uma melhor organização na confecção do figurino e montagem da
coreografia de cada grupo, precisamos da confirmação da participação dos alunos,
impreterivelmente, até sexta-feira, dia 29/09, mediante o preenchimento do
cupom de autorização em anexo e o pagamento de 50% do valor total de cada
roupa (1ª parcela).
O restante do valor (50%) deve ser pago em até duas vezes: 25% até o dia 16
de outubro (2ª parcela) e os 25% restantes até o dia 16 de novembro (3ª e última
parcela), na secretaria EIA KIDS.
Para essa confirmação, estamos enviando, em anexo, a tabela com a relação
da dança (personagem/figurino) com o seu respectivo preço, que inclui figurino e
adereços.
A autorização deve ser preenchida e devolvida, mesmo se o aluno não for
participar desse evento.
Desde já, agradecemos a presteza das informações solicitadas, tendo a clareza
de que, com o envolvimento das famílias, realizaremos um lindo Festival.
OBS.: Como já é do conhecimento da maioria dos senhores, o DVD do EIA DANCE
FESTIVAL é vendido aqui na Escola. Se for do interesse dos senhores adquirí-lo, no
valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), solicitamos que indiquem na autorização.
Atenciosamente,
Direção/Coordenação

COREOGRAFIAS DE SALA:
PRÉ-MATERNAL E MATERNAL CORAÇÃO
R$ 130,00
INFANTIL I
ABRAÇO
R$ 150,00
INFANTIL II
BEIJOS
R$ 150,00
INFANTIL III
AMIZADE
R$ 150,00
1º ANO
PAIXÃO
R$ 140,00
2ºANO
PRESENTES
R$ 160,00
3º ANO
FAMÍLIA
R$ 160,00
4º ANO
TEMPO DE QUALIDADE
R$ 160,00
5º ANO
TOQUE
R$ 160,00
6º E 7º ANO
ATOS DE SERVIÇOS
R$ 160,00*
8º E 9º ANO
PALAVRAS DE AFIRMAÇÃO
R$ 160,00
OBS: Meninas do 6º e 7º ano (Atos de Serviços) dançarão com tênis branco delas
mesmas.
COREOGRAFIAS DE BALÉ:
INFANTIL III + 1º ANO
2º E 3º ANO
4º E 5º ANO
6º AO 9º ANO

CONTOS DE FADAS
AMOR ÁGAPE
ROMEU E JULIETA
CISNE BRANCO x CISNE NEGRO

R$ 200,00
R$ 220,00
R$ 220,00
R$ 220,00

COREOGRAFIAS DE DANÇA POPULAR:
INFANTIL III + 1º ANO
2º E 3º ANO
4º E 5º ANO
6º AO 9º ANO

A COR DO AMOR
AMOR, FÉ E RESPEITO
CORAÇÃO
O QUE É O AMOR?

R$ 160,00
R$ 210,00
R$ 210,00
R$ 220,00

RECIBO
Recebi a quantia de R$ _________, referente a ______ % do pagamento da
________ parcela(s) do valor do(s) figurino(s)________________________________
____________________________________________________________________
e R$ ______________ referente ao valor do DVD do EIA DANCE FESTIVAL 2017, para
o aluno(a) _________________ _________________________________________
Sala/Ano ______________ - Turma ____.

Camaragibe, _____ de ______________ de 2017.
___________________________________
Secretaria

Aluno(a): _______________________________ Série/Sala:__________ Turma: ___
( ) Participará do EIA DANCE FESTIVAL, no dia 12/12/2017, na(s) coreografia(s) de:
Sala

Balé

Dança Popular

( ) NÃO participará do EIA DANCE FESTIVAL, no dia 12/12/2017.
( ) Desejo adquirir o DVD do EIA DANCE FESTIVAL 2017.
Estou enviando a quantia de R$ _________ referente a ______% do pagamento da
__________ parcela(s) do valor do(s) figurino(s) _____________________________
__________________________________________e R$ ______________ referente
ao valor do DVD do Festival. E estou ciente de que o restante do pagamento (50%)
deverá ser efetuado em até duas vezes: dia 16 de outubro, 25% (2ª parcela) e dia 16
de novembro, 25% restantes (3ª parcela), na secretaria da EIA KIDS.
Camaragibe, _____ de ________________ de 2017.
_____________________________
Responsável

