
5 DICAS PARA
MANTER OS
ALUNOS NA

QUARENTENA
E - B OOK



QUEM SOMOS
 
 

Pra quem não me conhece eu sou
Stefania Petry, me formei na Escola

Bolshoi em 2008, como Bailarina tive
diversas experiências internacionais
e profissionais, dancei no Bolshoi de
Moscow, fiz parte da turnê brasileira
do Ballet Scalla de Milão e do Ballet
Nacional de Cuba. Fiz um intensivo
no Boston Ballet, dancei na Cisne

Negro Cia de Dança e fui convidada a
estagiar na Deborah Colker.

 
 

Mas em 2010, ao lado do Erick Silva,
que se formou no Centro de Danças

Maria da Conceição em Recife, foi
bailarino da Cia Daniel Brat na
Alemanha, ZIC na França e hoje

trabalha como coreógrafo e
professor de diversas escolas

internacionais como Barcelona
Dance Center e Opus Ballet na Italia,

começamos uma história de
oportunidades!

 
 



QUEM SOMOS

Nós percebemos a dificuldade de acesso à
professores renomados internacionalmente e
também, a dificuldade de acesso a audições e
bolsas de estudos fora do país.  Então isso nos

motivou a criar a Mostra Dança Produções.
Iniciando primeiro com uma Mostra de Dança

não competitiva e depois passamos a fazer
Cursos de Férias!

 
Então foi que as coisas aconteceram!

Priorizamos em trazer o máximo de professores
internacionais, de renome internacional e que
tragam oportunidades de Bolsas de Estudos e

contratos pros alunos!
 

E com isso em 2015 fomos convidados a dirigir o
Studio de Ballet In-Pulso em São Paulo, onde
hoje já se passaram mais de 1000 alunos e já
profissionalizamos mais de 7 alunos que hoje

seguem carreira internacionalmente, só nestes 5
anos de trabalho.



Neste momento tão incerto e de tantas dificuldades que
estamos passando, várias escolas já perderam muitos dos seus
alunos e se esse cenário de isolamento permanecer por mais

tempo podem perder ainda mais alunos.
 

Por isso preparamos esse e-book com ideias para você
conseguir  manter os alunos atuais durante este momento e

após a volta ao presencial, que ainda será difícil, pois as pessoas
estarão economicamente muito afetadas.

Aqui iremos te passar formas de aproximar o contato com os
alunos para que eles sintam o valor da sua escola e do seu

trabalho e não pensem em cortar esta despesa.
 

Com essas ações você também criará uma divulgação da sua
escola, metodologia e aulas e poderá ganhar alunos.

 
Vamos lá! Aprender tudo que a gente tem pra passar!!!

O QUE VAMOS
TE ENSINAR



Converse com os pais e alunos.
Mande mensagem perguntando como eles estão.

 
Após cada aula agradeça a presença.

E se surgir alguma questão já solucione.
 

Com as crianças os pais ficam muito inseguros, querem
que elas estejam atentas a todo o momento, se

preocupam com a rotina pesada da escola e de todas as
atividades. 

Então conforte, mostre que é natural elas perderem a
atenção, e que você está disposta a ajudar a solucionar

qualquer questão.
 

Demonstre também que sente falta do aluno quando
ele faltar nas aulas online.  E se faltar mais de uma vez

seguida, mande mensagem para saber o que está
acontecendo e o motive a voltar para as aulas.

MANTENHA UM CONTATO
DIRETO E PROFUNDO

COM OS PAIS E ALUNOS

1.



Com as crianças:
Promova aulas lúdicas e temáticas. 
De princesa, do circo, dos animais.

Varie as aulas e peça pra que elas se preparem:
- Vistam alguma fantasia

- Tragam algum acessório
- Tragam algum material

- Faça uma coreografia que o pai ou a mãe dancem
junto com a criança.

- Faça sessão de cinema
- Faça brincadeiras

 
Com os mais velhos:

Promova aulas a fantasia
Com músicas diferentes

Sessão de cinema de ballet (aproveite para explicar
os ballet e curiosidades)

 
Enfim, deixe a imaginação solta e abuse da

criatividade, peça opinião das alunas e façam da aula
um momento especial e esperado por elas.

2. PROMOVA AULAS
TEMÁTICAS



Essa é uma das ações que mais tivemos resultados
positivos no Studio.

Após o primeiro e segundo mês de aulas online
mandamos para os pais e alunos uma mensagem

com o feedback individual de como foi o trabalho, do
que foi desenvolvido, no que a aluna ou aluno teve
melhora e o que vai continuar trabalhando, pontue

as qualidades e habilidades do aluno. 
 

Isso mostra o quanto você se importa com o
desenvolvimento do aluno e está preocupado com o

aprendizado mesmo que distante fisicamente.
 

Por aqui, recebemos tantos agradecimentos e
mensagens lindas após que foi emocionante.

 

4. DÊ UM FEEDBACK PARA OS
PAIS E ALUNOS



Essa é uma ação que todos ficam super ansiosos,
move toda a família e faz seu studio ser visto,

admirado e desejado.
 

Promova uma apresentação online com as alunas,
peça que elas convidem amigos e familiares para as

assistirem de maneira online. 
Peça também para as alunas virem com uma

fantasia ou roupa especial do tema da apresentação,
maquiadas e com um cabelo especial.

Prepare uma aula que os convidados possam fazer e
ao final peça pra que eles sentem para assistir as

alunas.
 

Todos os alunos adoram, familia e amigos
aproveitam para matar a saudades e ficam

maravilhados com o desenvolvimento dos alunos.
 

4. PROMOVA APRESENTAÇÕES
ONLINE



Se após todo esse esforço o aluno ainda precisar
cancelar tente negociar com ele.

 
Se ele dá valor ao seu trabalho vai entrar em contato

e expor a situação e vai sentir muito que precisará
parar.

 
Ofereça opções diferenciadas de pagamento,
descontos, pagamentos parcelados, adie os

pagamentos, e se você achar que é um aluno que
vale a pena suspenda o pagamento pelo período da

quarentena (isso fará com que ele se sinta na
necessidade de voltar assim que as coisas

melhorarem, mas lembre-se essa é a ultima opção e
só para quem você realmente acredita que vale a

pena)
 
 

5. SE FOR O CASO NEGOCIE



SE TIVER ALGUMA DÚVIDA FALE COM A
GENTE:  

CONTATO@MOSTRADANCA.COM
 

E NÃO ESQUEÇA DE NOS CONTAR QUAL FOI
O RESULTADO DAS SUAS AÇÕES.

 

P a r a  m a i s  d i c a s ,  c o n t e ú d o s ,  c u r s o s  e
a u d i ç õ e s  s i g a :
@ m o s t r a d a n c a

@ s t e f a n i a p e t r y

w w w . m o s t r a d a n c a . c o m


