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Prazo para renovação se encerra em 7 de fevereiro

Foto:Marcelo Ricardo
Pais e responsáveis começaram a chegar na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da
Bahia para o período de Renovação de matrícula do Curso Preparatório.
A renovação se iniciou no última segunda (3) e segue até o dia 7 de fevereiro, das 14 às 17h, na
Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho.
Claudinéia dos Reis é a mãe de Deise que, desde os 9 anos, está no Curso Preparatório e relatou
como tem sido o aprendizado da garota. "Minha filha sempre quis fazer Balett mas, em Paripe, só
tinha particular e eu não poderia arcar. Então, soube daqui e a trouxe. Hoje com 14 anos você
percebe como ela está desenvolta", disse a mãe.
"Além daqui, ela dança em grupos, tanto da Igreja como do bairro, foi uma ótima oportunidade para
ela", completou Claudineia.
Patrícia Guimarães também aproveitou o primeiro dia de renovação para garantir a vaga de sua
filha que, nos últimos 5 anos, têm frequentado a Escola. "No começo eu coloquei ela aqui, pois
queria ocupar o tempo livre depois da escola, e ela gostou muito para minha surpresa", descreveu a
mãe.

"Há 6 anos minha filha vem superando as minhas expectativas desde que chegou aqui", ressaltou
Jandaci de Oliveira, mãe da Bruna de 12 anos. "Eu agradeço sempre a equipe de professores da
Escola, que abraçou ela e que faz, certamente, sem distinção com todas as crianças", apontou
Jandaci.
Já a pequena Bruna de Oliveira revelou como tem sido maravilhoso seguir no percurso do Curso
Preparatório e já tem seu seguimento predileto na Dança. "Gosto muito da Dança Moderna e
pretendo me aperfeiçoar nela", disse entusiasmada.

Novos Alunos
O Acolhimento dos novos alunos acontecerá do período de 2 a 6 de março de 2020, e as aulas do
Curso Preparatório se iniciam no dia 9 de março.
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