
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
FESTIVAL DE DANÇA IMACULADO 2018 

 
Prezados pais e queridas alunas, 

Saudações! 

 

O Grande Dia está chegando, estamos em contagem regressiva! Lembramos a todos que o FESTIVAL DE 

DANÇA IMACULADO 2018 será no dia 17 de dezembro, segunda-feira, às 19h30min no Teatro Guararapes, Centro 

de Convenções. Segue abaixo algumas informações importantes para este momento: 
 

 Ensaios no Colégio com todo o elenco nos dias 13/12 (quinta-feira, 15h às 17h) e 15/12 (sábado 08h às 

11h30min). 
 

 O Ensaio Geral (marcação de palco) será no próprio dia 17/12/18 (segunda-feira), às 8h no Teatro 

Guararapes. As alunas deverão estar com o fardamento da dança, cabelos presos sapatilhas, e (sombrinha 

de frevo apenas 4º e 5º ano Fund. I e Fund. II Dança Popular). Cada bailarina deverá levar seu lanche e água, 

e evitar levar objetos que possam ser perdidos, tais como: celular, máquinas fotográficas, mp3, mp4, dentre 

outros. Não nos responsabilizaremos por tais objetos. O término do ensaio será às 11h. 
 

 A ida e a volta para o ensaio geral serão em 3 vans à disposição do Colégio, sendo assim, as alunas sairão às 

07h30min do Colégio Imaculado para o Centro de Convenções; e às 11h voltarão do Centro de Convenções, 

retornando ao Colégio Imaculado aproximadamente às 11h30min. Porém, caso os pais queiram, sintam-se à 

vontade para conduzir as crianças direto para o Teatro, informando antecipadamente na Coordenação de 

Esportes que a criança está sob sua responsabilidade. Alertamos para a pontualidade no início. 
 

 É de fundamental importância a presença de todas as alunas no ensaio realizado no Teatro Guararapes, uma 

vez que faremos a marcação e reconhecimento do palco. 
 

O ESPETÁCULO 
 

 No dia do Festival (17/12/18), todas as participantes deverão chegar no Teatro Guararapes com 1 hora de 

antecedência (18h30min), vestidas com o figurino da primeira coreografia que apresentarão. Os demais 

figurinos deverão ser levados em sacola marcada com o nome da criança e entregues aos funcionários do 

colégio.  

OBS.: O roteiro com a ordem das coreografias estará disponível na porta da sala de dança, e no quadro que está no 

verso consta a primeira coreografia de cada turma, devendo esta corresponder à roupa da ida para o Teatro. 
 

 Nossas funcionárias ajudam na troca de figurinos, portanto não será permitida a presença dos pais e 

convidados nos camarins e no palco. 
 

 Informamos que a filmagem oficial será com a empresa Pimentinha Foto e Vídeo. Os interessados deverão 

entrar em contato diretamente com a empresa por um dos números a seguir: 999641204 / 987071204 / 

34326850, ou no ensaio geral falar diretamente com ele. No dia do Festival ele não receberá pedido. 
 

 O Srº Carlos (fotografia) estará à disposição para fotografar o ensaio geral e o espetáculo. Aos interessados, 

entrar em contato diretamente com ele pelos números: 999681584 / 8988401394 / 34429980. Caso optem 

por levar um fotográfo próprio, este vai precisar da senha de acesso.  
 

 - Os dois ingressos que cada aluna tem direito já estão disponibilizados para a retirada na Coordenação de 

Educação Física e Esportes. 
 

 Os ingressos extras estão à venda na tesouraria do Colégio. Contamos com a adesão dos familiares e 

amigos, a fim de abrilhantarem o espetáculo.  
 

 As bailarinas não devem usar brincos, colares, pulseiras, ou unhas coloridas em tons fortes, e já devem 

chegar no teatro com cabelo e maquiagem prontos, de acordo com a tabela a seguir: 

 
 



 

 
Sem mais para o momento, contamos com a participação de todos! Estamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES 
PROFESSORAS TITA PEREIRA E NATÁLIA CAPISTRANO 

TURMA CABELO MAQUIAGEM MEIA-CALÇA E SAPATILHA 

Baby Class 
(terça e quinta de 

17h40min-18h10min) 
 

Primeira coreografia: 
Carrossel 

Coque Clássico, bem preso 
com bastante fixador e 

redinha transparente, e laço 
de fita cor de rosa ao redor 

do coque. 

Olhos: Sombra 
dourada (com 

gliter) com 
marrom. 

 

Boca: Batom cor 
de rosa pink. 

Meia-Calça: cor de rosa 
 

Sapatilha: cor de rosa 

Infantil e 1° ao 3° ano 
Fund. 1 

Dança Moderna 
(Segunda e Quarta de 
11h40min-12h20min) 

 

Primeira coreografia: 
Roda-Gigante 

 Rabo de cavalo com 4 
tranças (raiz) no topo da 
cabeça entrelaçadas com 
fita de cetim (nº3) na cor 

rosa pink. Imagem 
disponível na sala de dança. 

Olhos: Sombra cor 
de rosa pink com 

gliter. 
 

Boca: Batom 
vermelho. 

 
Sapatilha: cor bege 

 
Meia-Calça: Cor da pele 

 
Obs.: top cor da pele 

 
 

5° e 6° ano Fund. 1 
Dança Moderna 

(Segunda e Quarta de 
12h20min-13h10min) 

 

Primeira coreografia: 
Montanha-Russa 

Rabo de cavalo com 4 
tranças (raiz) no topo da 
cabeça entrelaçadas com 
fita de cetim (nº3) na cor 

vermelha. Imagem 
disponível na sala de dança. 

Olhos: Sombra 
dourada (com 

gliter) com 
marrom. 

 

Boca: Batom 
vermelho 

 
Sapatilha: cor bege 

 

Meia-Calça: Cor da pele 
 

Obs.: shortinho e top cor da 
pele 

1° ao 3° ano 
Dança Moderna 

(Terça e Quinta de 
18h10min-18h50min) 

 

Primeira coreografia: 
Montanha-Russa 

Rabo de cavalo com 4 
tranças (raiz) no topo da 
cabeça entrelaçadas com 
fita de cetim (nº3) na cor 

vermelha. Imagem 
disponível na sala de dança. 

Olhos: Sombra 
dourada (com 

gliter) com 
marrom. 

 

Boca: Batom 
vermelho 

 
Sapatilha: cor bege 

 

Meia-Calça: Cor da pele 
 

Obs.: shortinho e top cor da 
pele 

1° ao 3° ano Fund. 1 
Dança Popular 

(Terça e Quinta de 
11h40min-12h30min) 

 

Primeira coreografia: 
Pirulitos 

Rabo de cavalo com 4 
tranças (raiz) no topo da 
cabeça entrelaçadas com 
fita de cetim (nº3) na cor 

branca. Imagem disponível 
na sala de dança. 

Olhos: Sombra 
dourada (com 

gliter) com 
marrom. 

 

Boca: Batom 
vermelho 

 
Sapatilha: cor bege 

 

Obs.: shortinho e top cor da 
pele 

4° ao 5° ano Fund. 1 e 
Fund. 2 

Dança Popular 
(Terça e Quinta de 

12h30min-13h20min) 
 

Primeira coreografia: 
Tiro ao Alvo 

Rabo de cavalo com 4 
tranças (raiz) no topo da 
cabeça entrelaçadas com 
fita de cetim (nº3) na cor 

laranja. Imagem disponível 
na sala de dança. 

Olhos: Sombra 
Dourada (com 

gliter) com 
marrom. 

 

Boca: Batom 
Vermelho 

Sapatilha: cor bege 
Sombrinha de Frevo 

 

Meia-Calça: Cor da pele 
 

Obs.: shortinho e top cor da 
pele 

Equipe de Dança 
Moderna 

(Terça e Quinta de 
18h50min- 19h40min) 

 

Primeira Coreografia 
Fadas 

Rabo de cavalo com 4 
tranças (raiz) no topo da 
cabeça entrelaçadas com 
fita de cetim (nº3) na cor 

azul claro. Imagem 
disponível na sala de dança. 

Olhos: Sombra 
dourada (com 

gliter) com 
marrom. 

 

Boca: Batom 
vermelho 

 
 

Sapatilha: cor bege 
 

Obs.: meia-calça, shortinho e 
top cor da pele. 


