
 

 
 

RAD SUMMER SCHOOL 
de 14 a 22 de janeiro | 2022 

São Paulo  
 
 
 
 
 
O QUE É O RAD SUMMER SCHOOL | BRASIL? 
Um evento com duração de 9 dias que visa reunir alunos de Grade 3 a Advanced 2 e professores RAD para 
uma imersão em dança. 
 
 
 
QUAL O PROPÓSITO DO CURSO? 
Dar uma experiência diversa e intensiva para os alunos nas férias de janeiro que prescinda da dança clássica 
e dialogue com outras linguagens, além de uma experiência cênica com tutores da RAD e outros profissionais 
da dança do Brasil. Assim como oferecer aos professores uma observação detalhada do dia a dia dos alunos, 
além de conversas e atividades de reflexão específicas.  
 
 
 
QUANDO ELE ACONTECE? ONDE? 
O RAD Summer School acontece entre os dias 14 e 23 de janeiro, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na rua das Tabocas, 55 - Vila Madalena, nas dependências do Estúdio de Ballet Cisne Negro. 
 
 
 
COMO SÃO DIVIDIDAS AS TURMAS? QUANTAS VAGAS TEM EM CADA UMA DELAS? 
São cinco diferentes turmas: 
Turma amarela | Grade 3 e Grade 4 | 20 vagas 
Turma azul | Grade 5 e Intermediate Foundation | 20 vagas  
Turma verde | Intermediate e Advanced Foundation | 25 vagas 
Turma lilás | Advanced 1 e Advanced 1 | 25 vagas 
Turma branca | Professores ouvintes | 40 vagas 
 
 
 
 
 
 



 
QUAIS AULAS CADA GRUPO TERÁ? 
Turma amarela | Grade 3 e Grade 4: ballet clássico, pré-ponta, ensaios/montagem coreográfica, repertório, 
lyrical jazz, dança contemporânea, pilates e gyrotonic. 
Turma azul | Grade 5 e Intermediate Foundation: ballet clássico, ponta, ensaios/montagem coreográfica, 
repertório, lyrical jazz, dança contemporânea, pilates e gyrotonic. 
Turma verde | Intermediate e Advanced Foundation: ballet clássico, ponta, ensaios/montagem 
coreográfica, repertório, lyrical jazz, dança contemporânea, pilates e gyrotonic. 
Turma lilás | Advanced 1 e Advanced 2: ballet clássico, pré-ponta, ensaios/montagem coreográfica, 
repertório, lyrical jazz, dança contemporânea, pilates e gyrotonic. 
Turma branca | Professores ouvintes: Podem se revezar nas salas de aula assistindo as mesmas e terão uma 
programação de talks fechada. 
 
 
QUAIS OS HORÁRIOS DAS AULAS? 
A carga horária diária é de cinco aulas, sendo uma aula de ballet clássico de 1h30 e as demais aulas de 1h, 
separada por breaks. Os horários devem ser entre 8h-9h e 17h-18h. Os mesmos serão divulgados junto com 
a grade de cada sala posteriormente. 
 
 
O ALUNO SE INSCREVEU EM UM GRAU, MAS PERTENCE A OUTRO. O QUE FAZER? 
No primeiro dia do Summer, os professores que ministram suas aulas avaliam se os alunos inscritos para 
cada um dos diferentes graus realmente pertencem a ele, pela idade e nível técnico. Caso seja necessária 
alguma readequação a sugestão será feita a ele e a sua professora. 
 
 
 
TEREMOS ATIVIDADES EXTRAS? 
Sim. Um talk sobre a vida de uma primeira bailarina está previsto a todos os participantes e uma conversas 
sobre lesões, anatomia e análise da semana de aulas está prevista para acontecer com os professores 
ouvintes. 
 
 
COMO FUNCIONA O ALOJAMENTO E A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES? 
Cada aluno e professor inscrito é responsável pela sua acomodação e alimentação. A RAD não se 
responsabiliza pela logística da mesma. 
 
 
 
SOMENTE MEMBROS DA RAD PODEM PARTICIPAR? 
As inscrições serão abertas inicialmente para escolas filiadas a RAD. Caso existam vagas remanescentes 
elas serão oferecidas para interessados fora da instituição. 
 
 
 
 
 
 



 
TEREMOS UMA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO? 
Sim. Ao longo dos oito dias de aulas um processo coreográfico adequado a cada grau será desenvolvido e 
apresentado em um teatro no último dia de evento (nono dia), propiciando ao aluno inscrito uma 
experiência de palco e o aprendizado de uma sequência coreográfica em um curto espaço de tempo. 
 
 
ONDE ELA ACONTECE? QUE DIA E HORÁRIO? 
Ela acontecerá no dia 23 de janeiro, sábado, às 16h, no Teatro da UNIP do Campus Vergueiro  
(R. Apeninos, 267, na Aclimação). 
 
 
OS ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS TERÃO QUE COMPRAR INGRESSO? 
Não. Cada aluno inscrito receberá dois convites e cada professor ouvinte receberá um para a apresentação 
que pode ser dado ao seu convidado/familiar. Ingressos adicionais poderão ser adquiridos posteriormente 
pelo valor de R$ 50. 
 
 
QUAL O FIGURINO DA APRESENTAÇÃO? 
Optaremos por um figurino simples, de aula. Collant preto, meia-calça e sapatilha rosa, e saia preta curta de 
aula para as meninas. Malha preta, camiseta justa branca ou collant branco e sapatilha de meia-ponta preta 
para os rapazes. 
 
 
 
HAVERÁ CERTIFICADO? 
Sim. Todos recebem certificado digital de participação chancelado pela RAD. 
 
 
COMO FUNCIONA O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM? 
No primeiro dia de curso, os presentes assinam uma autorização do uso de imagem e voz para a RAD com 
relação a publicidade e divulgação do Summer. Para os menores de idade a mesma encontra-se na 
autorização de participação, assim como a participação no espetáculo de encerramento. 
 
 
O USO DE MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO? 
Sim. O uso de máscara será obrigatório – sendo máscara cirúrgica e/ou N95. Máscaras de pano não serão 
aceitas em sala de aula por conta do suor e das regras da Organização Mundial de Saúde.  Todas as medidas 
de segurança, distanciamento e higiene serão seguidas via os protocolos da Prefeitura de São Paulo.  
 
 
NÃO PODEREI MAIS IR AO SUMMER. O VALOR DE INSCRIÇÃO É DEVOLVIDO?  
Não. O valor da inscrição não será devolvido ou repassado para outro curso em nenhuma hipótese (Covid, 
machucado, doença, imprevisto, agenda, entre outros).  
 
 
POSSO VENDER MINHA VAGA? 



 
Sim. Você pode vender a sua vaga para uma pessoa compatível ao grau selecionado. Por exemplo: Se você 
está inscrito na turma de Advanced 2, você só poderá vender a vaga para uma aluna do mesmo grau. O 
mesmo se aplica ao professor ouvinte. 
 
 
E SE EU NÃO CONHECER NINGUÉM QUE TENHA INTERESSE NA MINHA VAGA?  
O escritório da RAD no Brasil pode te colocar em contato com alguém da lista de espera, porém todos os 
acertos devem ser feitos entre vocês e depois comunicados a nós por e-mail por ambas as partes. 
 
 
 

INSCRIÇÃO ALUNOS 
 
 
QUAIS DOS MEUS ALUNOS PODEM PARTICIPAR? 
Podem participar alunos de Grade 3 a Advanced 2 que estejam cursando os mesmos em 2021/2022. Mesmo 
que não tenham feito o exame, pedimos que se assegurem que os alunos tenham conhecimento técnico 
para seguir o nível. 
 
 
 
EXISTIRÃO AULAS ESPECÍFICAS PARA MENINOS? 
As aulas de balé são mistas e os exercícios adaptados para os meninos. Porém as variações serão diferentes 
e os meninos terão aulas de técnica masculina ao invés de pontas. 
 
 
O QUE O ALUNO PRECISARÁ PARA PARTICIPAR? 
Ele precisará preencher uma ficha inscrição individual que será disponibilizada via link, aguardar a 
confirmação e efetuar o pagamento. Se menor de 18 anos, ter autorização dos pais para apresentar no 
primeiro dia do evento. 
 
 
MENORES PRECISAM DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS PARA PARTICIPAR? 
Sim. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais, registrada em cartório, de que autorizam seus 
filhos a participarem do evento e autorização de uso de imagem. A cópia original da mesma deve ser 
entregue no credenciamento. A RAD não se responsabiliza pela segurança de nenhum aluno fora das 
dependências do curso.  
 
 
 
SE EU NÃO ENTRAR EM UMA AULA, POSSO ENTRAR EM OUTRA?  
Não. Os alunos inscritos devem cumprir a carga horária completa do RAD Summer School.  
 
 
POSSO FILMAR E/OU FOTOGRAFAR AS AULAS?  



 
Não. Imagens oficiais serão divulgadas posteriormente e podem ser compartilhadas nas redes. Fotos e 
vídeos são permitidos nos breaks e ao término das aulas com os professores fora dos horários de aulas.  
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÃO PROFESSORES 
 
 
COMO O PROFESSOR OUVINTE SE INSCREVE? 
Para ser professor ouvinte é preciso preencher uma ficha de inscrição que será disponibilizada via link, 
aguardar a confirmação e efetuar o pagamento.   
 
 
OS PROFESSORES OUVINTES PODEM ASSISTIR QUAIS AULAS? 
Os professores ouvintes tem liberdade de criarem a sua própria grade horária durante os dias de Summer, 
sendo que existem espaços limitados dentro de cada uma das salas por conta de distanciamento. Assim 
serão disponibilizadas 40 cadeiras nas quatro salas da seguinte forma: 
Turma amarela | Grade 3 e Grade 4 | 5 cadeiras 
Turma azul | Grade 5 e Intermediate Foundation | 5 cadeiras 
Turma verde | Intermediate e Advanced Foundation 15 cadeiras 
Turma lilás |Advanced 1 e Advanced 2 | 15 cadeiras   
 
 
SE EU NÃO ENTRAR EM UMA AULA, POSSO ENTRAR EM OUTRA? 
Sim. Você professor ouvinte pode fazer sua grade horária e comparecer ao evento quando e como quiser. 
 
 
EXISTE UMA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PROFESSORES? 
Sim. Além da observação das aulas, os professores terão encontros específicos sobre lesões, anatomia, 
além de uma conversa com membros da RAD sobre a observação das aulas da semana 
 
 
 
 
EXISTE ALGUM BENEFÍCIO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPAREM DESTE EVENTO? 
Sim. Para validar a parceria dos professores com a RAD, o inscrito poderá escolher um dos cursos de CPD 
que serão realizados pela RAD no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro ou março) para fazer 
gratuitamente. A lista e as datas encontram-se ao final deste documento.  
 
 
POSSO FILMAR E/OU FOTOGRAFAR AS AULAS 
Não. Imagens oficiais serão divulgadas posteriormente e podem ser compartilhadas nas redes. Fotos são 
permitidas nos breaks e ao término das aulas com os professores. 



 
 
 
 
 
 
 

VALORES E FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
QUAL O INVESTIMENTO? COMO POSSO PAGAR? 
O valor para a participação de alunos e professores segue abaixo.  
Todas as transferências serão via PIX e o comprovante enviado para o email: 
royalacademyofdancebrazil@gmail.com | Importante: a vaga só é garantida com o primeiro pagamento. 
Não existem reservas de vagas: todos os pedidos - por e-mail, WhatsApp, ou mesmo mídias sociais com esta 
solicitação serão desconsiderados.  
 
 
ALUNOS 
R$ 1.200 (à vista) ou o valor pode ser pago das seguintes formas:  
4 parcelas: R$ 300 dia 30 de outubro, R$ 300 até o dia 20 de novembro, R$ 300 até o dia 20 de dezembro, 
R$ 300 até o dia 13 de janeiro.  
3 parcelas: R$ 400 dia 30 de outubro, R$ 400 até o dia 20 de novembro, R$ 400 até o dia 20 de dezembro. 
2 parcelas: R$ 600 dia 30 de outubro, R$ 600 até o dia 20 de novembro.  
 
PROFESSORES 
R$ 900 (à vista) ou o valor pode ser pago das seguintes formas:  
3 parcelas: R$ 300 dia 30 de outubro, R$ 300 até o dia 20 de novembro, R$ 300 até o dia 20 de dezembro. 
2 parcelas: R$ 450 dia 30 de outubro, R$ 450 até o dia 20 de novembro.  
 
 
 
 
QUANDO ACONTECE A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES? 
Dia 30 de outubro, às 16h. Exceções não serão aplicadas.  
 
 
PREENCHI A MINHA FICHA DE INSCRIÇÃO E ENVIEI AO EMAIL 15H59. ELA SERÁ ACEITA? 
Não. Qualquer inscrição recebida antes do horário pontual das 16h, no dia 30 de outubro, sábado, será 
automaticamente desconsiderada. 
 
 
COMO SERÁ O PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO? 
1 – O interessado terá acesso com antecedência a ficha de inscrição via link que estará disponibilizada no 
linktree do Instagram no próprio dia 30 de outubro.  
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2 – A mesma deverá ser preenchida e submetida a RAD pelo sistema a partir das 16h, do dia 30 de outubro 
(sábado); 
3 – O inscrito receberá um e-mail de confirmação de que sua vaga foi reservada por duas horas com as 
informações para pagamento que acontecerão via PIX. Depois deste tempo a vaga está sujeita a lotação da 
sala. 
4 – O aluno/professor efetua o pagamento dentro deste prazo e responde ao e-mail recebido com o 
comprovante em anexo; 
5 – A vaga é confirmada quando a RAD recebe e confere o pagamento e envia uma notificação ao 
participante. 
As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscritos recebida e de seus pagamentos. 
 
 
QUAIS DADOS PRECISO TER PARA PREENCHER ESSA FICHA DE INSCRIÇÃO? 

1. Nome completo do participante.  
2. Idade 
3. Data de nascimento 
4. Telefone 
5. Nome do responsável se menor de idade  
6. Telefone do responsável se menor de idade 
7. CPF do pagante para emissão da nota fiscal  
8. Nome da escola que frequenta 
9. Grau que irá cursar em 2022 (para alunos)  
10. Cidade, Estado  
11. E-mail para confirmação da vaga 
12. Para qual turma é a inscrição  
13. Forma de pagamento  
14. Se o inscrito tem problema de saúde, lesão, comorbidade, entre outros.  
15. Se o inscrito tem plano de saúde e qual. 
Adiantem esses dados com os para fazerem a inscrição de forma rápida e precisa para garantirem a vaga. 
O preenchimento inadequado do formulário inviabiliza a inscrição.  

 
 
HAVERÁ LISTA DE ESPERA SE AS VAGAS SE ESGOTAREM? 
Sim. Caso uma sala se preencha, anunciaremos que ela está esgotada e iniciaremos uma lista de espera. Ela 
será chamada por ordem do recebimento da ficha de inscrição em caso de não pagamento e/ou desistência. 
 
 
 

CURSOS PRIMEIRO TRIMESTRE | RAD BRAZIL 
 
 
 
QUAIS CURSOS SERÃO OFERECIDOS NO PRIMEIRO TRISMESTRE DE 2022? 
JANEIRO | Silver Swans, Flexibility for Dance, Basic Music Theo, Grade 6 Introduction, Pre-Primary and 
Primary in Dance, Discovering Repertoire Level 4 (Focus on Female), Grades 1-3 Introduction Course, Grade 



 
7 Introduction, Dance to your Own Tune, Grades 4-5 Introduction Course, Course Grade 8 Introduction 
Syllabus Strategies, Focus on Intermediate Foundation and Intermediate.  
 
FEVEREIRO | Silver Swans, Discovering Repertoire Level 4 (Focus on Female), Grades 1-3 Focus on 
Character, Grades 4-5 Focus on Character, Grades 1-3 Focus on Character, Grades 4-5 Focus on Character, 
Silver Swans, Choreography - Inspiration and Creation, Discovering Repertoire Level 3 (Focus on Female). 
  
MARÇO | Silver Swans, Discovering Repertoire Level 2 (Male and Female), Discovering Repertoire Level 3 
(Male and Female), Discovering Repertoire Level 4 (Male and Female), Silver Swans, Discovering Repertoire 
Level 3 (Male and Female), Discovering Repertoire Level 4 (Male and Female), Grade 1, Grade 2 , 
Grade 3, Grade 4, Grade 5, Discovering Repertoire Level 4 (Focus on Female). 
 
 
O PROFESSOR OUVINTE DO SUMMER PODE ESCOLHER QUALQUER UM DOS CURSOS PARA SE INSCREVER 
GRATUITAMENTE? 
Sim. As datas e a forma de escolher o seu curso serão divulgadas posteriormente.  
 
 
TENHO DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO SUMMER. O QUE FAZER? 
Escreva para royalacademyofdancebrazil@gmail.com  
 
 

DESEJAMOS A TODOS UM LINDO SUMMER! 
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