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As aulas
Chegue na hora!
A primeira parte da aula é a mais importante! 
Vamos preparar nosso corpo para os movimen-
tos aéreos.

Com que roupa eu vou?
O atrito do tecido com a pele pode machucar.

Aconselhamos usar legging comprida e blusa justa 
cobrindo cintura e axilas.

Pés descalços nos aparelhos, mas você pode usar 
meias durante o aquecimento.

Pós-aula

É normal fi car dolorido e com leves hematomas 
após as primeiras aulas.
Nosso corpo está sendo desafi ado a realizar 
movimentos muito diferentes, tenha paciência e 
persista!
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Horários, faltas, pagamentos...

Nossas turmas são pequenas 
para um atendimento mais exclusivo. 

Após escolher seus horários procure compa-
recer nas turmas certas.

Faltas avisadas com o mínimo de 3 horas de antecedência, serão 
recuperadas somente em OUTRO HORÁRIO e DENTRO DO MÊS que 
ocorrerem.

Aulas em feriados não serão recuperadas.

Realizamos dois recessos* no ano:
   1 semana em Julho e 2 em Dezembro/Janeiro. 
* Estas aulas serão recuperadas com outras atividades oferecidas: ensaios, cursos, apresentações.

O pagamento da mensalidade deve ser realizado até o dia 10 do 
mês correspondente.

Aulas avulsas devem ser pagas no mesmo dia da aula realizada.

*Informe-se sobre opções de Planos.
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Recuperação de aulas
Somente com aviso prévio de no mínimo 3 horas. 
Recuperadas em outro horário e dentro do mês que ocorrerem.
Aulas em feriados não serão recuperadas.

VALORES - 2020

Aula AVULSA       R$ 40,00 

1x semana  -  R$ 150,00
 

2x semana  -  R$ 200,00

3x semana  -  R$ 250,00

MENSAL

SEMESTRAL 
(em até 6 vezes no cartão)

1x semana -  R$ 135,00
 

2x semana -  R$ 180,00

3x semana -  R$ 225,00

Pagamento
Deve ser realizado até o 
dia 10 do mês correspondente.

Segunda 10h às 12h           
     19h às 21h

Terça   9h30 às 11h (Infantil)  
          19h às 21h

Quarta  10h às 12h
       19h às 21h

Quinta  19h às 21h

Sexta   10h às 12h 

Sábado 10h às 12h

Horários Valores

Contato
www.v10ginasiodeescalada.com/os-aereos
joanasdoar@gmail.com
@joanas_do_ar

Telefone: (54) 99990.3037
Rua Teodoro Francisco da Rosa, 1455. 
Bairro São leopoldo


