
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 267/2018

Moção de aplausos ao Núcleo Acadêmico
de  Dança  (NAD),  pela  realização  do  1º
Espetáculo Anual “Doce Infância e Paquita”
realizado no último dia 18 de novembro.

Senhor Presidente,

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do
Regimento Interno,

REQUEREM

a Vossa Excelência,  ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Núcleo
Acadêmico de Dança, representado neste ato pela senhora Sabrina Gatto, localizado à
Rua  Independência,  2438  -  Jardim  La  Salle,  manifestando  aplausos  desta  Casa
Legislativa, ao Núcleo Acadêmico de Dança (NAD) pela realização do 1º Espetáculo
Anual “Doce Infância e Paquita” realizado no Teatro Municipal de Toledo no dia 18 de
novembro.

O Núcleo Acadêmico de Danã (NAD) foi fundado em janeiro de 2018,
pelas professoras Silvana Santos e Sabrina Gatto, como o objetivo de proporcionar
formação  profissional  no  campo  da  dança,  por  meio  de  sua  proposta  didática-
pedagógica,  orientada pelo  estudo do Ballet  Clássico  com excelência.  Para  tanto,
conta com profissionais graduadas e pós-graduadas, com formação específica e vasta
experiência docente, bem como com metodologias de ensino adequadas a cada faixa
etária e nível técnico de seu alunado.

Atende crianças a partir de 2 anos e meio de idade, com turmas Baby
Class e Adiantados, de ballet adulto, além de oferecer bolsa integral para meninos e
rapazes. Para a consecução dos objetivos o projeto pedagócgico do NAD prevê aulas,
ensaios, apresentações e espetáculos em diferentes espaços culturais, participação
em  Mostras,  Festivais  e  cursos  a  fim  de  proporcionar  experiência  de  palco  e
intercâmbios  culturais,  imprescindíveis  para  o  desenvolvimento  e  aprimoramento
técnico e artístico-cultural do seu corpo discente.

Entre muitos eventos que participou em 2018 destacam-se:  a Mostra
Paranaense de Dança, realizada no Teatro Guaíra em Curitiba e o Festival de Dança
de Joiville,  considerado o maior do mundo, com apresentações da bailarina Maria
Eduarda da Cruz em Palco Aberto.

No  dia  18  de  novembro,  as  bailarinas  do  NAD  protagonizaram  o
espetáculo “Doce Infância e Paquita” realizado no Teatro Municipal de Toledo, ballet de
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repertório  com  grande  apuração  técnica,  um  desafio  para  todo  o  elenco.  Um
espetáculo  preparado  com  muito  carinho,  cuidadosamente  estruturado,  músicas,
coreografias, figurinos e cenário.

Este gabinete parabeniza a todas as bailarinas do NAD dedicação e
força de vontade. Em especial,  ao trabalho desenvolvido pelas professoras Silvana
Santos e Sabrina Gatto.

SALA DAS SESSÕES, 28 de novembro de 2018.

MARLI DO ESPORTE CORAZZA NETO GABRIEL BAIERLE

LEOCLIDES BISOGNIN MARCOS ZANETTI MARLY ZANETE

OLINDA FIORENTIN
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