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 Nossa escola foi fundada em janeiro de 2011 e de lá pra cá muita coisa mudou, em nós e
no mundo. Uma escola que nasceu com a preocupação de oferecer aulas de qualidade
para ingressantes na área artística e para cuidar da saúda das pessoas da região hoje vê
seu atendimento estendido.

Atendimento a turmas à partir dos 4 anos.
Aulas presenciais e online
Cursos para professores de dança EAD, faça onde e quando puder
Coreografia de debutantes e noivos
Produção especial para registro fotográfico de escolas
Locação para gravação e ensaios
Estrutura com  Linóleo, iluminação, som, fundo infinito preto e Chroma Key
Temos parceria com fotógrafos e produtores de vídeo
Locamos o espaço para festas temáticas infantis  

Saiba mais em contato@cantodadanca.com.br
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HORÁRIOS/ PRESENCIAL
www.cantodadanca.com.br

contato@cantodadanca.com.brPersonal e locação apenas com agendamento. 

 
15H/ 16:30H BALÉ

 
16:30H/ 18H DANÇA
CONTEMPORÂNEA

 
18H BALÉ CRIATIVO

 
19H BALÉ ADULTO

 
20H JAZZ ADULTO

 

 
 

18H BALÉ CRIATIVO
(4 A 6 ANOS)

 
19H FUNCIONAL

 
20H BALLET ADULTO

18H CANTO
 
 

19H ZOUK/ BOLERO
 

20H SERTANEJO/
FORRÓ

 9H CIRCO
 

10H BALÉ INFANTIL
 

11H BALÉ ADULTO
 

12H JAZZ ADULTO
 

13H/15H TEATRO

Segundas e quartas SextasTerças e quintas Sábados



CURSOS ONLINE
www.cantodadanca.com.br

contato@cantodadanca.com.brPersonal e locação apenas com agendamento. 

CANTO- QUARTAS 20:30H
 
 

PILATES- TERÇAS E QUINTAS 19H
 



Planos
personalizados

faça já seu
orçamento:

 
Funcional

Corrida
Danças

Esportes
 

Seu treino, 
do seu jeito,

no seu tempo.
 
 



 
4 horas por mês: R$135

 
8 horas por mês: R$210

 
12 horas por mês: R$290

 
16 horas por mês: R$355

 
acima: R$20,50 a hora

 
 

PLANOS

MENSAL SEMESTRAL ANUAL
 

 4 horas por mês: R$155
 

 8 horas por mês: R$240
 

 12 horas por mês: R$335
 

16 horas por mês: R$410
 

acima: R$24 a hora
 
 

 
4 horas por mês: R$110

 
8 horas por mês: R$175

 
12 horas por mês: R$240

 
16 horas por mês: R$295

 
acima: R$17 a hora

 
 

Aula avulsa: R$50,00

Aula Online, plano mensal:  R$15,00 a aula

Matrícula:  R$120,00

PLANO FAMÍLIA
 

2 DUAS PESSOAS
15% DE DESCONTO

3 PESSOAS OU MAIS 
20% DE DESCONTO



Nós te damos todo o suporte neste
momento, mas é necessário seguir

algumas regras:
Os planos ganham desconto de acordo

com sua fidelidade, havendo necessidade
de quebra contratual o aluno tem à haver

com a escola 10% do valor remanscente do
contrato assinado à partir da data de

comunicação com a escola, independente
do aluno estar praticando ou não pois a
vaga na turma estava com sua reserva.

 
 

E se eu precisar encerrar meu plano?

Sobre cancelamento:



Ficou alguma dúvida?
Com tantas possibilidades de atividades e ofertas personalizadas é normal,

mas que tal uma ajudinha com seus planos?
Entre já em contato com nossa escola através dos contatos:

11 95355. 3944  e 11 93497-1263, ou pelo nosso e-mail: contato?
cantodadanca.com.br e em breve retornaremos seu contato.

Aguardamos você!


