
Salta Bailarina
Brincando, dançando, bailarinando. 

By. Bárbara Nunes 



Ociosidade das crianças 

Atividades monótonas 

Apego aos aparelhos eletrônicos e TVs 

Problemas



Promover a interação entre as crianças;

Desenvolver o controle motor e fortalecimento do corpo;

Estimular o autoconhecimento e aprimorar o senso de
confiança;

Melhorar a memória e diminuir os riscos de transtornos
psicológicos. 

Soluções 



Salta Bailarina

Quem somos? 

By. Bárbara Nunes 



Início de um
sonho

Comecei como professora de ballet em
escolas e academia, mas sentia a
necessidade de trazer um diferencial nos
looks das bailarinas, então surgiu a loja
virtual. Alguns anos se passaram, e
nesse tempo  aprendemos bastante,
evoluímos e continuamos sonhando, foi
então que surgiu o projeto de montar um
espaço exclusivo de ballet e usamos o
nome da nossa marca para compor o
studio: Salta Bailarina, o sonho aue se
tornou real. 



Público Alvo

Crianças de 2 e 3 anos. 

BB Ballet 

Crianças de 4 a 6 anos. 

Baby Class

Crianças de 7 à 11 anos. 

Ballet Infantil 



 Por que escolher o
Salta Bailarina? 



Nosso atendimento é feito de forma on-line ou
presencial. O contato  de forma on-line é possível pelo
WhatsApp, Instagram, Celular ou E-mail. 
 Presencialmente, atendemos no Studio Salta Bailarina. 

Atendimento 

A inscrição para as aulas de ballet garantem a vaga da
criança, por isso é cobrado uma taxa de inscrição + o
valor da mensalidade. Mas, antes desse momento a
criança tem a oportunidade de fazer uma aula
experimental e gratuíta para sua adaptação. mas é
preciso agendar com antecedência. 

Inscrição e Matrícula 

Chega de aula monótona! Utilizamos a ludicidade nas
nossas aulas, esse é nosso diferencial. Usamos
equipamentos de qualidade, trazendo inovação e
diversão para nossas crianças. 

 Ballet Lúdico 

Oferecemos serviço de qualidade e segurança para
nossas crianças, com profissionais capacitados e
experientes no ballet. 

Experiência.



 Somos Inovação 
 

Permitimos a Evolução 
 

Trazemos Diversão 
 

Estimulamos a 
 Apredizagem 

 



WhatsApp (88)9.9338-8474 Instagram: @saltaabailarina 

E-mail:barbaranunes@outlook.com.br 

Fale conosco:

Cel: (88)9.8873.2021 


