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PROGRAMAÇÃO 

Sexta – dia 30/08/2019:  

14:00 às 20:00 com a professora Christiane Vaz de Mello com o curso “Para Ser uma Princesa é Preciso...”  Modulo I e II 

– Reciclagem. 

 

Sábado – dia 31/08/2019: 

08:00 às 13:00 – Curso das Princesas Módulo III e Módulo IV com a professora Christiane Vaz de Mello 

14:30 às 18:00 – Curso de Variação de Repertório com a professora Karina Rezende 

 

Domingo – dia 01/09/2019: 

08:00 às 13:00 – Continuação das Princesas Módulos III e IV com a professora Christiane Vaz de Mello 

14:30 às 16:00 – Continuação da Variação de Repertório com a professora Karina Rezende 

 Local: Ballet Karina Rezende (Avenida São João, 27, sobreloja) Londrina/PR. 

 Público alvo: Professores de dança do nível infantil, juvenil e bailarinos aspirantes a professores.  

 Ministrantes:  

 Christiane Vaz de Mello (Belo Horizonte/MG) – Ballet Infantil “As princesas”  

 Karina Rezende (Londrina/PR) – Iniciando Variações de Repertório 

O curso disponibilizará de apostilas e material necessário para as aulas que tiverem necessidades, com 
exceção do curso das Princesas Modulo I e II pois na reciclagem não será disponibilizado material pois o 
mesmo já foi entregue em cursos anteriores. 

 

O objetivo principal do Encontro Pedagógico e Pratico de Ballet de Londrina é dar oportunidades aos profissionais 

da cidade e região de se reciclarem por meio de estudo, oficinas, e debate sobre o andamento do ensino da dança clássica. 

É um momento de tirarmos duvidas e apoiarmos umas nas outras com a intenção de que a dança clássica cresça com 

qualidade. Serão momentos de aulas teóricas e práticas voltadas ao desenvolvimento da técnica clássica para as crianças 

e adolescentes. 

Teremos sorteio de brindes de artigos de ballet.  

FORMA DE PAGAMENTO:   Depósito à vista, ou parcelado em até 03 vezes mediante depósito em conta 

corrente, ou ainda parcelamento via Cartão de Crédito de acordo com a tabela de opções de parcelamento 

com juros ou com entrada e parcelado para os Cartões Visa e Mastercard, para outras Bandeiras de cartão 

de crédito solicitar o cálculo do parcelamento. 

 R$750,00 – Curso Princesas Módulo III e IV + Variação de Repertório 

 

Valor do curso – R$ 750,00 (incluindo os dois cursos, As Princesas Módulo 2 e Variação de repertório) 
 

Quantidade 
de parcelas 

Valor da 
parcela 

Datas dos pagamentos Banco Itaú S/A:  341  
Agencia: 3712 

01x 750,00 22/07/2019 Conta: 22000-7 

02x 375,00 22/07/2019 e 22/08/2019 Titular: KARINA MS REZENDE BALLET 

03x 250,00 28/06/2019; 22/07/2019 e 22/08/2019 CNPJ: 12.046.709/0001-07 

 

 

Depósito 
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Temos ainda a Condição para pagamento parcelado, com entrada e parcelas fixas via cartão de crédito Visa e 

Mastercard / maquinha da Stone.  Para outras bandeiras de cartão de credito, solicitar os valores. 

Para Cartão de Crédito com entrada Entrada Parcelas Total 

Entrada + 5 parcelas no cartão de crédito R$   68,00 05 x 150,00 818,00 

Entrada + 8 parcelas no cartão de crédito R$   92,00 08 x 93,75 842,00 

Entrada + 10 parcelas no cartão de credito R$ 106,00 10 x 75,00 856,00 

Ou 

Condição para pagamento parcelado, sem entrada e com juros via cartão de crédito Visa e Mastercard / 

maquininha da Stone. Para outras bandeiras de cartão de crédito, solicitar os valores. 

Para Cartão de Crédito sem entrada  Parcelas Total 

05 parcelas no cartão de crédito 05 x 164,40 822,01 

08 parcelas no cartão de crédito 08 x 106,58 852,60 

10 parcelas no cartão de credito 10 x 87,27 872,73 

 

 
 Reciclagem Modulo I e II “Para seu uma Princesa é preciso...” – Para fazer a Reciclagem é 

necessário já ter feito o Módulo I e II anteriormente. O valor adicional será de R$ 200,00 (acréscimo 
para fazer a Reciclagem do Módulo I e II).  Nesse caso a professora cursista deverá estar matriculada 
nos cursos acima informados e pagar esse acréscimo de R$ 200,00(Duzentos reais) para fazer a 
reciclagem do modulo I e II na sexta-feira dia 30/08/2019 das 14:00 às 20:00. Não haverá material, 
pois o mesmo já foi entregue em cursos anteriores. 
 
Solicite a tabela com as formas de pagamento para fazer sua melhor opção de escolha para 
pagamento, pois os Cursos temos certeza que vocês amarão.  
Tenham um bom Encontro Pedagógico e Pratico, este é o nosso desejo! 

 
 
 
 
Informações: 
 
Telefone: (43) 3322-9505  
Whatsapp/Celular: (43) 9 9992-9505 
https://www.karinarezende.com.br/para-professores-2019 
E-mail: contato@karinarezende.com.br 
 
 
 

   
 


