AGENDA 2018 - Affetto Espaço de Danças
JANEIRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01 à 14/jan
15/jan

RECESSO
Retorno das Aulas de Zumba®

Não teremos aulas regulares.
Retorno das aulas regulares de Zumba® (+Ritmos e Aerofunk).

15 à 26/01

Affetto Kids em Férias

São 10 dias de Affetto Kids em Férias. Várias aulas especiais e temáticas preparadas com muito carinho para nossas crianças. Solicite sua ficha de inscrição e relação de
aulas conosco. Acesse: www.affettodancas.com.br/cursos-de-verao, contato@affettodancas.com.br ou os números (31) 3455-0774 | 9 9490-1487 (wpp)

15 à 31/01

Cursos de Verão 2018

São 21 cursos em todas as modalidades ofertadas pelo Affetto Espaço de Danças. Solicite sua ficha de inscrição e relação de aulas conosco. Acesse:
www.affettodancas.com.br/cursos-de-verao, contato@affettodancas.com.br ou os números (31) 3455-0774 | 9 9490-1487 (wpp)

FEVEREIRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01/fev

Planejamento Ballet Clássico e Jazz

Encontro para planejamento das aulas e eventos de Ballet Clássico e Jazz, com os professores dos estilos e nossa direção, para o Planejamento de 2018.

02/fev

Aniversário de nossa diretora

Dia de celebrar a vida da nossa diretora Thalita Menezes. Ao encontrá-la, abraços serão ativados. Nosso muito obrigado a vida da idealizadora de todo esse sonho.

03/fev

Volta às aulas regulares

Seja bem vindo! Para realizar sua matrícula, entre em contato: (31) 3455-0774 | 9 9490-1487 (wpp) ou através do contato@affettodancas.com.br

08/fev

Zumba (+Ritmos) Temática de Carnaval

Isso mesmo! A nossa aula do dia 08 será temática. Com marchinhas, músicas animadas, e muita cor! Ou venham coloridxs ou vistam a fantasia do Carnaval pra iniciar o
esquenta.

09/fev

Carnaval Kids no Affetto

Entrando no clima dessa festa alegre, na sexta-feira, nossas crianças vão ter direito a uma matinê super especial. Vista a fantasia no filhote, traga confete e serpentina, e
juntos vamos fazer nossa diversão na escola. Todas as turmas Infantis (3 a 11 anos) participarão juntas, das 18h30 às 19h30 dessa aula temática.

10 a 14/fev

RECESSO de CARNAVAL

FERIADO. Não teremos aulas regulares.

13/fev

Aniversário de nosso diretor

Mais um dia de celebração em Fevereiro. Nosso diretor Leandro Brito completa mais um ano de vida, e seu terceiro ciclo a frente de nossa escola. Vamos comemorar!

24/fev

Seleção de Alunos Bolsistas 2018

Um dos momentos mais esperados do ano nas escolas de dança: a entrada de alunos bolsistas.
Teremos audição para turmas de Danças de Salão, Jazz, Contemporâneo, Danças Urbanas e Ballet Clássico.
Para maiores informações, entre em contato com a gente.

MARÇO

EVENTO

INFORMAÇÕES

10/mar

Reunião Mensal Projeto Bolsistas

Primeira reunião do Projeto Bolsistas de 2018 para alinhamento de expectativas e orientações sobre os Direitos e Deveres em nossa escola em um novo ciclo.

04/mar

Planos de Affetto

Um dia inteiro com a equipe administrativa e de professores para alinhamento de projetos e atividades do ano. É uma imersão, na cultura, valores e sonho da nossa
escola.

05/mar

ENSAIOS EM AULA - Mostra Coreográfica
#simboradançar

Na primeira semana de Março, iniciamos os ensaios para as coreografias do 1º Mostra Coreográfica #simboradançar. Esse momento acontece em sala de aula,
geralmente no final de cada aula. Todos os alunos aprendem a coreografia, mesmo os que não irão participar. Aprender uma coreografia trabalha nossa capacidade de
memorização, consciência corporal, desafio pessoal, trabalho em equipe, e estudo técnico de todos os movimentos e ensinamentos do professor dentro de uma música
específica.
Para o aluno participar, é necessário e inscrever-se mediante Taxa de Participação no valor de R$ 50,00 (esse valor é direcionado para auxílio no pagamento dos custos
de produção como locação do teatro, técnicos de palco, cenário, impostos, etc.). Será no dia 19 de Maio, no Teatro do Shopping Estação BH.

08/mar

Dia Internacional da Mulher

SORORIDADE, mulheres. RESPEITO e IGUALDADE, sociedade.
Uma data de estímulo a reflexão, e divulgação do calendário especial, no mês das mulheres em nossa escola.

17/mar

Projeto "Hora de Affettar"

Uma vez por bimestre teremos ações externas realizadas em parceria pela nossa escola. Oportunidade de affettarmos diversas pessoas com nosso DNA dançante. Neste
dia, teremos apresentações livres de dança na porta do Affetto, sábado, de 10h30 às 12h. Quer se apresentar? Fale com seu professor. #simboradançar

17 a 24/mar

Mês das Mulheres no Affetto Espaço de Danças

CUIDADO + EMPODERAMENTO + AFETO
Um sucesso em 2017 com direito a repeteco em 2018. Uma programação incrível e gratuita. As inscrições serão realizadas em nossa recepção ou whatsapp no (31) 9
9490-1487 ou através do e-mail contato@affettodancas.com.br ou ainda no 3455-0774 (a partir das 14h). Acesse o calendário completo no
facebook.com/affettodancas

24/mar

SARAU FEMININO - De Mulheres para Mulheres

Encerrando a programação especial do Mês das Mulheres no Affetto Espaço de Danças, uma confraternização com muita dança e arte.
Todas estão convidadas a inscrever um número artístico (pode ser dança, poesia, exposição, etc.). E tudo isso com muita troca e Lanche Colaborativo. Para apresentarse, ou assistir, as inscrições devem ser feitas em nossa recepção ou whatsapp no 9 9490-1487 ou através do e-mail contato@affettodancas.com.br ou ainda no 34550774 (a partir das 14h). Acesse o calendário completo no facebook.com/affettodancas

24/mar

Reunião e Pais e Professores

Nossa primeira reunião com pais e professores de dança, para tirar dúvidas e receber orientações sobre o ano dançante de nossas crianças. Apresentaremos o Plano
Pedagógico para o Ballet no Affetto. Não faltem.

30/mar a 01/abr

RECESSO de PÁSCOA

FERIADO. Não teremos aulas regulares. Aproveite para celebrar e descansar.

ABRIL

EVENTO

INFORMAÇÕES

01/abr

FERIADO de PÁSCOA

FERIADO. Aproveite para celebrar e descansar.

07/abr

Reunião Mensal Projeto Bolsistas

No dia 07 de Abril, reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversarmos sobre os Diários de Bordo e Portifólio de Dança.

10/abr

ÚLTIMA CHAMADA Mostra Coreográfica 2018

Último dia para inscrever-se em nossa Mostra Coreográfica 2018. Você já conhece a coreografia, o professor já orientou as turmas sobre figurinos, marcações de
lugares em palco e diversos detalhes. Agora é a sua última chance de confirmar sua presença em mais um momento emocionante e de muita dança. Após esta data, não
será permitida a inscrição. O investimento realizado pela escola na produção de um evento de dança é realizado com base nas confirmações dos alunos. Programe-se, e
habitue-se a valorizar a arte seguindo prazos e se planejando com antecedência.

21/abr

FERIADO de TIRADENTES

FERIADO. Não teremos aulas regulares.

Comemoração Dia Internacional da Dança

Comemorando o Dia Internacional da Dança, AULA COLETIVA e SESSÃO CINEMA no Affetto!
Por 45 minutos, dançaremos juntos diversos estilos. Sem parar, sem pensar, seguindo o fluxo.
Em seguida, vamos nos reunir (com travesseiro, colchão, pipoca, guaraná e brigadeiro), e assistir a vários DVDs de espetáculos da escola. E depois de cada um, roda de
conversa com relato dos aprendizados para os próximos anos. Então, vamos nos inscrever na recepção, no whatsapp (31) 9 9490-1487, através do e-mail
contato@affettodancas.com.br ou ainda no 3455-0774 (a partir das 14h).
Nosso encontro está marcado, das 18h30 às 21h30.

28/abr

MAIO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01/mai

Feriado DIA DO TRABALHADOR

FERIADO. Não haverá aulas regulares.

04/abr

Planejamento Artístico Espetáculo Anual

Reunião da equipe de professores do Affetto para planejamento artístico do espetáculo 2018 da nossa escola.

05/mai

Reunião Mensal Projeto Bolsistas

No dia 05 de Maio, reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversarmos sobre os Diários de Bordo e Portifólio de Dança.

07 a 12/mai

Aula de Portas Abertas - Dia das Mães

Que tal comemorarmos o dia Das Mães, assistindo a dinâmica de aulas das crianças? Isso mesmo. Nessa semana pra lá de especial, todas as mamães (e pessoas
responsáveis por affetto) estão convidadas a assistir uma aula demonstrativa dos filhotes. Ótima oportunidade para elas se desinibirem para a Mostra Coreográfica.
O nosso crogranama estará disponível no início do mês, com o quadro de horários desse momento incrível.

13/mai

Dia das Mães

Dia de encher de beijos e abraços a todas as Mamães e todxs que vivem no dia-a-dia esse papel incrível.

19/mai

1ª Mostra Coreográfica de Alunos

Mostra Coreográfica 2018. Nosso Festival de Inverno mudou de formato e mês de realização. Teremos agora uma Mostra Coreográfica, onde alunos das turmas adultas
e infantis apresentam coreografias que marcaram seus corações no ano anterior, como meio de explorar diversos elementos cénicos. E para os novos alunos, aquela
oportunidade de subir ao palco pela primeira vez, garantindo segurança e confiança para o espetáculo anual.

26 a 27/mai

Feira Cultura Árabe de Juiz de Fora

Nossa diretora Thalita Menezes foi convidada para comemorar os 20 anos de carreira o único bailarino libanês no Brasil, Tufic Nabak, em Juiz de Fora. Ela estará
ministrando um workshop e dançando no Show de Gala do evento.

31/mai a 02/jun

RECESSO de CORPUS CHRISTI

FERIADO. Não teremos aulas regulares. Aproveite para celebrar e descansar.

JUNHO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01 a 02/jun

RECESSO de CORPUS CHRISTI

FERIADO. Não teremos aulas regulares. Aproveite para celebrar e descansar.

04/jun

ENSAIOS EM AULA - ESPETÁCULO 2018

Na primeira semana de Junho, iniciamos os ensaios para as coreografias do Espetáculo 2018. Esse momento acontece em sala de aula, geralmente no final de cada aula.
Todos os alunos aprendem a coreografia, mesmo os que não irão participar. Aprender uma coreografia trabalha nossa capacidade de memorização, consciência
corporal, desafio pessoal, trabalho em equipe, e estudo técnico de todos os movimentos e ensinamentos do professor dentro de uma música específica.

09/jun

Reunião Mensal Projeto Bolsistas

No dia 09 de Junho, reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversarmos sobre os Diários de Bordo e Portifólio de Dança.

09/jun

Noite Oriental - Ventre e Fusão

Nossa 1ª Noite Oriental - Ventre e Fusão do ano. Serão 5 noites mágicas, em nossa escola, com muita Dança do Ventre e Tribal Fusion com nossxs alunxs e professoras.
O tema dessa noite é Florescer, o lançamento dessa experiência mágica, que tem como objetivo aproximar alunxs da modalidade com a prática em cena, e divulgar esta
cultura milenar de empoderamento, feminilidade e (re)descobertas que é a Dança Árabe Oriental. Os ingressos custam R$ 20,00 antecipadamente, e R$ 25,00 no dia.
São limitados, pois durante o show, petiscos e bebidas (refrigerante, água e suco), são liberados. Reserve seu convite no (31) 99490-1487.

20/jun

ÚLTIMA CHAMADA COM DESCONTO
ESPETÁCULO ANUAL 2018

Último dia para inscrever-se em nosso espetáculo anual realizando o pagamento à vista (dinheiro ou cheque) com desconto. O investimento realizado pela escola na
produção de um evento de dança é realizado com base nas confirmações dos alunos. Programe-se e habitue-se a valorizar a arte seguindo prazos e se planejando com
antecedência. Após esta data:
- O valor do Pacote de Participação não terá o desconto (cerca de 20%);
- As coreografias que tiverem menos de 8 (oito) participantes serão canceladas e remanejadas para outros grupos;
- As coreografias possuem um número máximo de participantes. Após esta data, será necessário verificar se ainda há possibilidade de participar de algum grupo.
- O PRAZO MÁXIMO de inscrição para o espetáculo e pagamento do Pacote de Participação será o dia 10 de Agosto (à vista, cheque ou cartão de crédito) . Será
necessário confirmar se há vagas na coreografia, se o Ateliê conseguirá produzir o figurino, e se o aluno estará em condições de participar da apresentação até a data.
- Alunos matriculados na escola após 15/08, infelizmente não poderão participar do espetáculo em função do tempo de produção de figurinos e ensaios.

23/jun

Café de Negócios e Arte - Um encontro de
Empreendedores que Dançam

No dia 23/06 (sábado), às 19h, faremos a segunda edição do Café de Negócios e Arte - Empreendedores que Dançam, aqui em nossa escola. Com o objetivo de fomentar
a troca entre os alunos do Affetto que são empreendedores, criaremos uma rede de networking , sendo facilitadores para que conheçamos os negócios do nosso amigo
de sala de dança. Incrível não? Escreva para leandro@affettodancas.com.br e saiba mais detalhes. #simboradançar! #simboratrabalhar!

JULHO

EVENTO

INFORMAÇÕES

07/jul

Alinhamento Artístico, Pedagógico e
Administrativo

Encontro da equipe de professores do Affetto para alinhamento do segundo semestre de 2018.

02 a 06/jul

Projeto "Hora de Affettar"

Uma vez por bimestre teremos ações externas realizadas em parceria pela nossa escola. Oportunidade de affettarmos diversas pessoas com nosso DNA dançante.
Levaremos apresentações de dança para escolas, empresas, faculdades, flashmobs, etc. Se souber de alguma oportunidade, conte pra gente.
Escreva para nosso diretor no leandro@affettodancas.com.br ou entre em contato no (31) 3455-0774.

07/jul

Reunião Mensal Projeto Bolsistas

No dia 07 de Julho, reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversarmos sobre os Diários de Bordo e Portifólio de Dança.

AGOSTO

EVENTO

INFORMAÇÕES

10/ago

ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO ESPETÁCULO 2018

Último dia para inscrição e pagamento da Taxa de Participação em nosso espetáculo anual (à vista, cheque ou cartão de crédito) . Será necessário confirmar se há vagas
na coreografia, se o Ateliê conseguirá produzir o figurino, e se o aluno estará em condições de participar da apresentação até a data.

11/ago

Aula Especial com os Papais

No sábado, 11 de Agosto, todos os pais estão convidados a fazerem uma aula divertida com seus filhos durante 45 minutos.
Bora colocar o tênis, roupa confortável e trazer muita diversão para nossa sala.
Necessário confirmar presença na recepção da escola. Aguarde maiores informações.

11/ago

Reunião Mensal Projeto Bolsistas

No dia 11 de Agosto, reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversarmos sobre os Diários de Bordo e Portifólio de Dança.

11/ago

Noite Oriental - Ventre e Fusão

O tema dessa noite é "Os 4 Elementos". O show Noite Oriental - Ventre e Fusão, tem como objetivo aproximar alunxs da modalidade com a prática em cena, e divulgar
esta cultura milenar de empoderamento, feminilidade e (re)descobertas que é a Dança Árabe Oriental. Os ingressos custam R$ 20,00 antecipadamente, e R$ 25,00 no
dia. São limitados, pois durante o show, petiscos e bebidas (refrigerante, água e suco), são liberados. Reserve seu convite no (31) 99490-1487.

15/ago

Feriado Municipal Assunção de Nossa Senhora

FERIADO. Não teremos aulas regulares.

19/ago

ENSAIO GERAL 1 - ESPETÁCULO 2018

Cerca de dois meses separam o primeiro Ensaio Geral e o espetáculo anual. Este encontro é a melhor oportunidade para todo o elenco se conhecer, e visualizar em
cena, toda a interação que envolve o roteiro da nossa produção. Nosso encontro está marcado das 9h às 14h. Aguarde a escala de sua turma, informando em qual
horário você e seu professor deverão comparecer.

SETEMBRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01 a 02/set

Congresso Mineiro de Dança do Ventre

O Affetto Espaço de Danças estará presente em mais uma edição de um dos maiores eventos de Danças Árabes de Minas Gerais. Nossas alunas e professoras estão
dançando no evento como convidadas e também como espectadoras. Acesse o www.leticiasoares.com.br para maiores informações.

07/set a 09/set

RECESSO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

FERIADO. Não teremos aulas regulares.

15/set

Balanço Artístico, Pedagógico e Administrativo

Encontro da equipe de professores do Affetto para balanço de ações do último trimestre.

15/set

Noite Oriental - Ventre e Fusão

O tema dessa noite é "Filmes que marcaram época". O show Noite Oriental - Ventre e Fusão, tem como objetivo aproximar alunxs da modalidade com a prática em
cena, e divulgar esta cultura milenar de empoderamento, feminilidade e (re)descobertas que é a Dança Árabe Oriental. Os ingressos custam R$ 20,00 antecipadamente,
e R$ 25,00 no dia. São limitados, pois durante o show, petiscos e bebidas (refrigerante, água e suco), são liberados. Reserve seu convite no (31) 99490-1487.

16/set

ENSAIO GERAL 2 - ESPETÁCULO 2018

Pouco mais de mês nos separa do nosso espetáculo anual. Este novo encontro será fundamental para correções observadas no primeiro ensaio. Reserve em sua agenda,
domingo das 9h às 14h. Aguarde a escala de sua turma, informando em qual horário você e seu professor deverão comparecer.

23/set

Aniversário do Affetto Espaço de Danças

Que alegria comemorar dois anos de Affetto Espaço de Danças, e sete anos de história desde a fundação do Espaço de Danças Thalita Menezes. São muitas conquistas,
alegrias e aprendizado. Vamos juntos, em uma festa super animada, celebrar a dança e nosso canto de afeto. É aberto para todos, alunxs e convidadxs, e até Espaço
Kids, para deixar as crianças e papais ficarem à vontade. Convites a R$ 10,00 antecipados, e lanchonete no local.

29/set

Reunião Mensal _ Bolsistas Affetto 2018

No dia 29 de Setembro, uma nova reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversar sobre os Diários de Bordo e Portifólio de
Dança.

OUTUBRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

ENSAIO GERAL 3 - ESPETÁCULO 2018

Este é o terceiro Ensaio Geral, e diferente dos demais, será no sábado, final da tarde e início da noite. Oportunidade para os alunos que não conseguem comparecer aos
domingos.

06/out
12 a 14/out

Recesso Nossa Senhora Aparecida

FERIADO. Não haverá aulas regulares.

20/out

Noite Oriental - Ventre e Fusão

O tema dessa noite é "Golden Era (A Era de Ouro da Dança do Ventre)". O show Noite Oriental - Ventre e Fusão, tem como objetivo aproximar alunxs da modalidade
com a prática em cena, e divulgar esta cultura milenar de empoderamento, feminilidade e (re)descobertas que é a Dança Árabe Oriental. Os ingressos custam R$ 20,00
antecipadamente, e R$ 25,00 no dia. São limitados, pois durante o show, petiscos e bebidas (refrigerante, água e suco), são liberados. Reserve seu convite no (31)
99490-1487.

21/out

ENSAIO GERAL 4 - ESPETÁCULO 2018

É o quarto e último Ensaio Geral, antes do grande dia! Todo o elenco deve estar presente, para curtirmos ainda mais toda a emoção e nos concentrarmos para o
espetáculo.

27/out

Reunião Mensal _ Bolsistas Affetto 2018

No dia 27 de Outubro, uma nova reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversar sobre os Diários de Bordo e Portifólio de
Dança.

28/out

Espetáculo 2018 do Affetto Espaço de Danças

A grande celebração de todo o conteúdo e técnicas aprendidas ao longo do ano em cena. Hora de sentir frio na barriga e borboletas no estômago para este grande
momento.

29 e 30/out

Recesso Pós Espetáculo

Um intervalinho breve de dias para recarregar as energias e reorganizarmos a escola depois de tanto trabalho e dedicação para o nosso espetáculo.

NOVEMBRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

02 a 03/nov

Recesso Finados

FERIADO. Não haverá aulas regulares.

10/nov

Encontro Equipe Affetto

Última reunião da Equipe Affetto, para avaliação de como foi o nosso ano. E claro, recarregar energias para a reta final.

10/nov

Noite Oriental - Ventre e Fusão

O tema dessa noite é "Sensações e Sentimentos". O show Noite Oriental - Ventre e Fusão, tem como objetivo aproximar alunxs da modalidade com a prática em cena,
e divulgar esta cultura milenar de empoderamento, feminilidade e (re)descobertas que é a Dança Árabe Oriental. Os ingressos custam R$ 20,00 antecipadamente, e R$
25,00 no dia. São limitados, pois durante o show, petiscos e bebidas (refrigerante, água e suco), são liberados. Reserve seu convite no (31) 99490-1487.

15/nov

Feriado de Proclamação da República

FERIADO. Não haverá aulas regulares.

24/nov

Reunião Mensal _ Bolsistas Affetto 2018

No dia 26 de Novembro, uma nova reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversar sobre os Diários de Bordo e Portifólio
de Dança.

DEZEMBRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01/dez

Abertura da
CAMPANHA DE MATRÍCULA 2019

Divulgação do Calendário de Matrículas 2019 do Affetto Espaço de Danças com preços promocionais.

01 a 07/dez

Exame Anual de Ballet Clássico

Período de Avaliação das Turmas de Ballet Clássico para mudança de nível e acompanhamento. Aguarde maiores informações. Entrega de certificados anuais.

08/dez

Feriado Imaculada Conceição

FERIADO. Não haverá aulas regulares. Mas no sábado, aula normal

07/dez

Confraternização Equipe Affetto

Dia de celebração de um ano de muito trabalho desse time incrível de profissionais de nossa escola.

10 a 14/dez

Entrega de Boletins, Certificados e Feedbacks
Anuais

Durante essa semana, todos os nossos alunos recebem um Boletim/Feedback de como foi o ano de 2018. Preparado com muito carinho por cada professor(a) do
Affetto.

15/dez

Reunião Mensal _ Bolsistas Affetto 2018

No dia 15 de Dezembro, uma nova reunião com nossos alunos do Projeto Bolsistas Affetto 2018. Dia de alinhamento, conversar sobre os Diários de Bordo e Portifólio de
Dança.

15/dez

CONFRATERNIZAÇÃO e Encerramento do Ano

Uma noite para celebrarmos as conquistas e aprendizados de 2018. Aguarde maiores informaçoes.

25/dez

Natal

Boas Festas!

16 a 31/12

Recesso de Férias

Hora de dar aquela pausa para recarregar as energias e curtir as festividades de final de ano. Retornamos no dia 16/01/2019 com programação especial de férias para
adultos e crianças.

JANEIRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

01 à 15/jan

RECESSO

Não teremos aulas regulares.

16/jan

Retorno das Aulas de Zumba®

Retorno das aulas regulares de Zumba® (+Ritmos e Aerofunk).

16 à 31/01

Cursos de Verão 2019

São diversos cursos em várias modalidades ofertadas pelo Affetto Espaço de Danças. Solicite sua ficha de inscrição e relação de aulas conosco. Acesse:
www.affettodancas.com.br/cursos-de-verao, contato@affettodancas.com.br ou os números (31) 3455-0774 | 9 9490-1487 (wpp)

21 à 31/01

Affetto Kids em Férias

São 10 dias de Affetto Kids em Férias. Várias aulas especiais e temáticas preparadas com muito carinho para nossas crianças. Solicite sua ficha de inscrição e relação de
aulas conosco. Acesse: www.affettodancas.com.br/cursos-de-verao, contato@affettodancas.com.br ou os números (31) 3455-0774 | 9 9490-1487 (wpp)

FEVEREIRO

EVENTO

INFORMAÇÕES

04/fev

Volta às aulas regulares

Seja bem vindo! Para realizar sua matrícula, entre em contato: (31) 3455-0774 | 9 9490-1487 (wpp) ou através do contato@affettodancas.com.br

