
ACADEMIA TEREZA PETSOLD 
Modalidades: JAZZ, BALLET CLÁSSICO, SAPATEADO, 

DÇA CONTEMPORÂNEA, DÇA MINISTERIAL, DÇA DO VENTRE, HIP HOP, DANÇA LIVRE e 
ALONGAMENTO. 

 

                     MODULO AULAS ONLINE ! COMO SERÃO AS AULAS?  
 

                O aluno deverá se matricular pelo site online, preenchendo a ficha de inscrição completa 
e efetuando o pagamento ou por PayPal no próprio site, ou transferência bancária ou depósito bancário. 
Alunos antigos deverão renovar suas fichas para próximo ano, preenchendo novamente suas modalidades de 
escolha e horários 2021. 
 
Haverão três pacotes de aulas:  

 R$140,00 referente à valor para uma modalidade de 1h30 de aula 1 vez na semana ou 1h de aula 2 

vezes na semana 

 R$110,00 referente à valor para uma modalidade de 1h de aula 1 vez na semana ou modalidades não 

acadêmicas 

 R$180,00 para PACOTE de três modalidades quaisquer a sua escolha. Todas as modalidades entram 

para esse pacote e você pode escolher a seu gosto – só descrever as escolhidas, nível e professor no 

ato de inscrição.  

 Matrícula efetivada e confirmada, o número de Whatsapp que o aluno informou em 
ficha será usado em grupo com o professor e outros alunos para compartilhamento do link das aulas. Haverá 
um link por dia de aula para acesso a mesma. 
 As aulas são ao vivo com seu professor que tem acesso visual com todos os 
participantes, podendo haver o contato social mesmo que distante, aplicação de matéria e didática. E 
lembramos que este formato é uma inclusão ao tempo que temos vivido mundialmente no momento, e que 
também possuímos módulo presencial para sua melhor escolha. 
 Esperamos que vocês estejam seguros e, assim, também em casa venham se encontrar e 
dançar com a gente! Academia Tereza Petsold – 36 anos fazendo arte em dança com qualidade! 

 

 
HORÁRIOS ONLINE 2020 
 

1) BALLET valor da modalidade mensal - R$140,00 

A) BALLET INFANTIL/ INFANTO : de 6 a 10 anos.  

QUARTAS – 17:00h às 18:15h= ......................................... KATARINA 

B) BALLET INICIANTE:  Acima de 11 anos 
SEXTAS – 18h30 às 19:45h = ...........................................KATARINA 

 
C) BALLET INTERMEDIÁRIO :  

TER 16:30h às 17:45h= ........................................................ TEREZA PETSOLD 

 
 
 
 



2) DANÇA CONTEMPORÂNEA: valor da modalidade mensal - R$140,00 

A) CONTEMPORÂNEO  INICIANTE 
SÁBADO – 09:30h às 10h45=............................................... ESTEVÃO 
 

B) CONTEMPORÂNEO  INTERMEDIARIO 
SEXTA – 14h às 15h15= ........................................................ ESTEVÃO 

 
 

3) JAZZ .  valor da modalidade mensal - R$140,00 

 
A) JAZZ INFANTIL/ INFANTO: de 6 a 10 anos 

SEXTA – 15:30h às 16:45h  =...............................................MARIA CLARA 

 

B) JAZZ INICIANTE ADULTO: acima de 11 anos. 

TER – 18h às 19:15h = ........................................................ THAMIRES 

 

C) JAZZ INTERMEDIÁRIO 

QUA – 11h às 12:15h = ........................................................LUCIANA 

 

4) SAPATEADO valor da modalidade mensal - R$140,00 

A) SAPATEADO INFANTIL/INFANTO -  de 6 a 10 - anos 
SEGUNDAS - 15h às 16:15h = ................................................ REBECA 

 
B) SAPATEADO INICIANTE -  acima de 11 anos 

              QUINTA - 11h às 12:15h = ......................................................LUCIANA 
 

C) SAPATEADO INTERMEDIÁRIO  
              QUINTA - 13h às 14:15h = ......................................................LUCIANA 

 
 

5) DANÇA DO VENTRE. valor da modalidade mensal - R$110,00 

SEXTA – 20h às 21:15h = ............................................ ANA PAULA 

 

6) DANÇAS URBANAS valor da modalidade mensal - R$110,00  

INFANTO de 6 a 10 anos 

SÁBADO 13h às 14:15h= ....................................... LEONARDO 

 

INICIANTE acima de 11 anos 

SEG 16:30h às 17:45h= ................................................ LEONARDO 

 

7) DANÇA MINISTERIAL valor da modalidade mensal - R$110,00 

QUARTA de 20h as 21:15h = ............................................. RODRIGO 

 



8) FLAMENCO valor da modalidade mensal - R$140,00 

INICIANTE 

SEXTA – 14h às 15:15h  =.....................................................MARIA CLARA 

 

9) ALONGAMENTO valor da modalidade mensal - R$110,00 

SEGUNDA – 19h às 19:50h  =..................................................... KATARINA 
SÁBADO – 10h às 10:50h  = ....................................................... THAMIRES 
 
 

10) DANÇA LIVRE valor da modalidade mensal - R$110,00 

QUARTA – 15:30h às 16:20h  =.....................................................ANDREZA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


