
  
 

Belo Horizonte, 21 de outubro 

Prezadas famílias e/ou responsáveis, 

I MOSTRA ANUAL DE DANÇA - NECIC 

 

Informamos que nós, professoras de Dança, nos reunimos com a direção do Colégio Imaculada              

Conceição para fecharmos os últimos detalhes sobre a apresentação do final do ano. Nessa              

reunião foram tomadas as seguintes decisões, para uma melhor organização do evento: 

● FIGURINO 

➔ Como nosso objetivo é a participação de todas as alunas, optamos por figurinos simples              

como em 2018.Pensaremos num figurino com peças/adereços que talvez as crianças já            

até já tenham em casa.Contamos com vocês, caso seja necessário adquirir um ou outro              

adereço. As instruções sobre a roupa que as alunas deverão usar, como maquiagem e              

penteado, serão enviadas posteriormente 

●  COREOGRAFIAS 

➔ Serão criados, temporariamente, grupos de pais no whatsapp para cada dança, pois as             

turmas serão divididas em diferentes coreografias. Assim, fica mais rápida a           

negociação/comunicação direta com as famílias. 

● ENSAIOS FINAIS NO ESPAÇO CULTURAL 

➔ Ensaios nos horários normais de aula: 

Cada professora de Dança informará posteriormente as datas de ensaio de cada turma e               

como acontecerá o translado das crianças da Educação Infantil até o Espaço Cultural. 

● Ensaio extra (ensaio geral) 

        Dia: 22 de novembro (sexta-feira) 



       Horário: 18h às 19h 

        Local: Espaço Cultural 

É imprescindível a presença de TODAS as alunas para a organização de entradas e saídas das                

coreografias, posicionamento no palco e passagem de luz. Assim, as crianças se familiarizam com              

o espaço e organização. 

As alunas devem utilizar o uniforme da modalidade ( Ballet ou Jazz). Os pais devem aguardar as                 

crianças no hall do Espaço Cultural. Apenas as crianças entrarão para o ensaio. Teremos uma hora                

para este ensaio. Iniciaremos pontualmente às 18h. 

 Por favor, não se atrasem! 

 

 

● DIA DO EVENTO 

         Data: 23 de novembro (sábado) 

         Horário: 10h30 

        LOCAL: Espaço Cultural 

 

➔ Entrada das alunas: 10h, já arrumadas e de sapatilha. Pedimos para que não deixem com               

as meninas nenhuma bolsa ou calçado, a fim de evitar para evitar a perda de materiais..                

Podem enviar um lanche em sacolinha de plástico, devidamente identificada com o nome             

da criança. Favor não enviar objetos de valor. 

➔ Entrada das famílias: as famílias aguardarão no foyer do Espaço Cultural até ser liberada a               

entrada. 

           Qualquer dúvida estamos à disposição!  

            Contamos com vocês!  

            Será um lindo evento!  

 

            Professoras Anna Carolina e Viviane Souto 


