
Espaço e Grupo Endança/ Escola de Ballet Endança do Recife 

Direção administrativa: Eduardo Assunção/    Direção artística: Mª de Fátima Guimarães 

ASSUNTO: ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021 

TERMO DE COMPROMISSO 

  É com grande satisfação que informamos sobre a realização do nosso espetáculo de fim de ano letivo. Este, 

com certeza, será um ano que marcará a nossa história Faremos em um formato totalmente diferente! A começar do local até 

a proposta das apresentações. Esperamos, como sempre, o aproveitamento e participação de todos os nossos alunos. 

  Estamos com pauta reservada para o dia 27 de novembro (sabado) no espaço MEU CAMINHO – Aldeia/ 

Camaragibe km 10,5. Um lugar lindo e encantador que tem haver com a proposta do nosso espetáculo deste ano; que será ao 

ar livre. O que nos deixou mais tranquilos devido as preocupações com o Covid. 

  Pedimos uma decisão breve da participação para que haja a confirmação da reserva de pauta como também 

para que possamos iniciar o trabalho de montagem coreográfica e artística. 

ITENS RELACIONADOS AO ESPETÁCULO (LEIAM COM ATENÇÃO) 

PARÁGRAFO ÚNICO 

CASO HAJA DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNO, PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, TODOS OS VALORES PAGOS (INDEPENDENTE DO 

MEIO DE PAGAMENTO) NÃO SERÃO DEVOLVIDOS POIS OS MESMOS ESTÃO COMPROMETIDOS E REPASSADOS E 

COMPROMETIDOS 

1. ESCLARECENDO: A taxa é usada para pagamento de aluguel do local, iluminação, som, cenário, operadores, ingressos, 

programas, e demais encargos; 

2. Todo e qualquer aluno pode participar, cabendo a ele e seus responsáveis o direito e a decisão em querer ou não interagir 

e participar do espetáculo; 

3. As aulas se desenvolvem normalmente, e os ensaios são feitos durante estes períodos. Os alunos que optarem por não 

participar do espetáculo continuam com suas aulas normalmente, fazendo parte do aprendizado os ensaios como 

preparação para o palco. O processo vivenciado na montagem de espetáculos também são aprendizado; 

4. Faz-se necessário o comparecimento OBRIGATÓRIO do aluno aos ensaios; COMPROMISSOS EXTERNOS NÃO DEVERÃO 

COINCIDIR COM OS HORÁRIOS DOS ENSAIOS PARA QUE NÃO HAJA CONFRONTOS DE HORÁRIOS E ABORRECIMENTOS – 

Acontecimentos, fatores e decisões pessoais (particulares) e externas, NÃO SÃO RESPONSABILIDADE DA ESCOLA; 

5. Cada aluno, pais e/ou responsáveis participantes deverá efetuar seu pagamento de imediato, assim que lhe for dado o 

valor do material a ser usado no figurino (referente a tecidos, adereços, costura). ATENÇÃO: EM RELAÇÃO A TUDO DESTE 

ÍTEM (5), O pagamento do Figurino é APENAS EM DINHEIRO ou CHEQUE; 

6. Cada aluno será responsável pela aquisição de sua roupa e adereço a ser usado no espetáculo; 

7.  

 

 

  

 

8.   

 

 

 

 

A taxa de inscrição (VALOR NÃO INCLUI ITEM 5 ACIMA) será de R$392,00 (Trezentos e noventa e dois 

reais). Oferecemos 03 opções para pagamento: 1ª Opção - À vista - 2ª Opção - Cartão 03 (três) parcelas 

SEM encargos ou em 05 (cinco) ou mais parcelas COM encargos da operadora de 3,99% por parcela – 3ª 

Opção Cheque pré datado em 03( três)  parcelas a 1ª parcela até o dia 15 de setembro de 2021 / 2ª 

parcela até o dia 15 de outubro de 2021/3ª parcela até 15 novembro de 2021; 

 

(EXCLUSIVIDADE E PRIORIDADE) Cada aluno receberá 02 (dois) ingressos levando-os imediatamente para 

casa. O valor dos ingressos adicionais neste ano será de R$30,00 (Trinta reais) que deverão ser adquiridos 

apenas na escola, pagos e levados imediatamente para casa. IMPORTANTE: Neste ano, além de NÃO haver 

reserva de ingressos; devido aos protocolos relacionados a COVID 19, cada aluno poderá adquirir até 06 (seis) 

ingressos adicionais. Os ingressos deverão ser adquiridos na escola e poderão ser pagos com dinheiro, 

cheque ou cartão de débito ou crédito. NÃO HAVERÁ VENDA DE INGRESSOS NO LOCAL.  



9. Os ensaios extras já estão pré estabelecidos nesta circular e, desde já, fica devido o COMPROMISSO da presença nestes 

ensaios e em todos os outros que se fizerem necessários; 

Atenciosamente,    A DIREÇÃO 

PROGRAME-SE 

DIA ATIVIDADE 

SETEMBRO 

Dia: 07/09/2021 (3ª feira) FERIADO – Dia da Independência do Brasil 

 Dia 06(2ª feira) – IMPRENSADO 

Dia: 08/09/2021 (4ª feira) Retorno 

OUTUBRO 

Dia: 12/10/2021 (3ª feira) FERIADO – Dia das crianças 

 Dia 11 (2ª feira) – IMPRENSADO  

Dia: 13/10/2021 (4ª feira) Retorno 

Dia:15/10/2021 (6ª feira) FERIADO – Dia dos Professores 

NOVEMBRO 

Dia: 02/11/2021 (3ª feira) FERIADO – Finados 

 Dia 01 (2ª feira) – IMPRENSADO  

Dia:03/11/2021 (4ªfeira) Retorno 

Dia: 06/11/2021 (Sábado) ENSAIO GERAL (À CONFIRMAR) 
Local: ESPAÇO ENDANÇA 
            Aguardem horários 

Dia:15/11/2021 (2ª feira) FERIADO – Proclamação da República 

Dia: 20/11/2021 (Sábado) ENSAIO GERAL (À CONFIRMAR) 
Local: ESPAÇO ENDANÇA 
            Aguardem horários  

Dia: 27/11/2021 (Sábado) ESPETÁCULO 2021  
ESPAÇO MEU CAMINHO – ALDEIA/ CAMARAGIBE 

Dia: 30/11/2021 (3ª feira) Retorno 

DEZEMBRO 

Dia: 08/12/2021 (4ª feira) FERIADO – Nossa Senhora da Conceição 

Dia: 09/12/2021 (5ª feira) Retorno 

 
AS AULAS SEGUEM NORMAIS ATÉ O DIA 22 /12/2021 

TEREMOS RECESSO PARA NATAL E ANO NOVO 
 
 

E AGUARDEM JANEIRO COM MAIS UMA EDIÇÃO DO 

QUEM VIER; VERA(O) 

 

 

 

PEDIMOS A GENTILEZA DE DEVOLVER ESTA PARTE À SECRETARIA DA ESCOLA DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA, 

MESMO QUE SUA RESPOSTA SEJA NEGATIVA. Obrigado! 

 

  



Aluno (a): _____________________________________________________________________________________________ 

 

Turma: ___________________________  Turno: _____________  Professor(a): ____________________________________ 

 

PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO 

 SIM. Li e aceito todos os itens expostos e explicados no TERMO DE COMPROMISSO acima.  

 

 NÃO. A aluna acima; não participará do espetáculo de 2018. 

 

Eu, __________________________________________________________ recebi os 02(dois) ingressos a que tenho direito e 

mais ________ ( ________________ ) que adquiri nesta data para o espetáculo 2019 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/ DATA E LOCAL 

 


