
 
 

 

 

Projeto Movimento, Arte e Educação na EGV 

 

 

 

Olá, somos Mariana e Andreja e desenvolvemos um projeto que leva 

nosso nome há 5 anos na EGV! 

Somos professoras certificadas pela Royal Academy of Dance, 

estudiosas do corpo e da dança e criamos esse projeto que oferece 

benefícios físicos, emocionais, culturais e à saúde como um todo. 

As aulas são projetadas para melhorar a confiança das crianças e 

coordenação, desenvolver suas habilidades sociais e físicas. 



Além disso, as aulas são divertidas, dinâmicas, estruturadas e criativas 

aprimorando os movimentos e estilos musicais, com muita magia! 

Usamos uma variedade de adereços e músicas animadas e garantimos 

captar a imaginação, criatividade, expressão e musicalidade das 

crianças.  

E por trás de toda diversão, elas estarão realmente preparadas para 

uma transição para o balé e outros gêneros da dança em níveis mais 

altos. 

 

Vai ser muito bom ter os seus filhos dançando conosco em 2019! 

 

 

Dia e horário: Quartas- feiras, das 18h15 às 19h15 

 

Prof. Mariana (G4/G5 e 1º ano) 

Prof. Andreja  (2º, 3º  4º ano) 

 

 

Início das aulas: 06 de fevereiro de 2019 

 

Venham dançar conosco! 

 

Investimento: R$ 180,00 por mês 

 

 

 

 

 



 

 

Andreja Picon Soares é professora registrada na Royal Academy of Dance - London 

(1348543), com formação pedagógica e técnica para a dança, Mestre em Educação 

Física pela EEFE – USP; Doutora em biomecânica pela faculdade de Medicina da USP, 

Pós-doutora pela Engenharia Biomédica Poli, pesquisadora na área da dança na FM - 

USP, com inúmeros artigos publicados. Atua há mais de 20 anos no ensino da dança, 

em academias, escolas e universidades.  

Mariana Vianna Kuntz é professora registrada na Royal Academy of Dance – London 

(1590991). Foi bailarina e bolsista na companhia de Dança Ballet Stagium. Formada 

em dança clássica pelo Studio Alicia Kromberg Arte e Dança em São Paulo e pela 

Scuola del Balleto di Toscana, Firenze. Atua há mais de 10 anos no ensino da dança, 

é pesquisadora em arte e educação integrativa e sensível através da dança com 

especialização em Reeducação do Movimento (Método Ivaldo Bertazzo). 

@mari.kuntz 

 

Contatos:  

11. 98290 1012 (Andreja Picon)  

11. 99941 4400 (Mariana Kuntz) 


