
 



 

 
 
O ReFerencia em Artes em parceria com Jockey Clube do Rio de Janeiro abre em 2017 um 
espaço de danças voltado para o bem estar, saúde e o contato com as artes através da dança. 
 
Acreditando que conhecer e desenvolver o corpo com disciplina e prazer são princípios 
fundamentais para uma vida saudável e harmoniosa, serão oferecidas aulas de diversas 
modalidades de dança e técnicas corporais para crianças, adolescentes e adultos. 
 
A partir de julho matrículas abertas! 
 
 

 
 
 
MODALIDADES 
 
• Ballet Clássico 
• Barra Solo 
• Corpo Acrobático 
• Dança Fit 
• Dança de Salão 
• Dança e Técnicas psicossomáticas para Melhor-Idade 
• Hip Hop 
• Musicalização Infantil 
• Patinação 
• Pop Jazz 
• Psicomotricidade 
• Sapateado 
• Yoga 
 
 
PROFESSORES 
Lenna Santos, Ursula Rocha, Pedro Quaresma  
Agnes Rodrigues, Roberta Moreira Tamires Coutinho Nayane Fernandes Fernanda Cavalcanti,  
Tatiana Versiani, Renata Versiani, Silvia Faria 
 
 
 



 

 
QUEM SOMOS - ReFerencia em Artes 
 
ReFerencia em Artes foi criado por duas bailarinas Fernanda Cavalcanti e Renata Versiani, 
com o intuito de levar a arte para todas as pessoas através do corpo em movimento, a dança.  
Além de bailarinas as duas são professoras, coreógrafas e diretoras de movimento. Já 
trabalharam nas melhores escolas de dança do Rio de janeiro assim como coreografaram para 
teatro, tv, cinema, eventos em geral. 
A convite do Jockey clube abrem um espaço de dança na sede da lagoa onde continuarão 
fazendo o que mais gostam: ensinar a dançar! 
 
 
FERNANDA CAVALCANTI 
Formada em ballet clássico pela escola da Ópera de Viena-Áustria. Em Pilates pela Stott 
Pilates-SP. Professora de ballet infantil, ballet clássico e dança 
Contemporânea em diversas escolas e academias no RJ. Foi Coordenadora Geral do Centro 
de Movimento Deborah Colker, desenvolvendo diversos projetos: Saraus de dança e arte, 
Cursos de férias, Colônia de férias infantil e espetáculo de final de ano. 
Foi coreógrafa Assistente da Abertura dos Jogos Olímpicos 2016 e atualmente além de 
desenvolver trabalhos de direção artística e coreografia para TV, cinema e teatro através da 
produtora Referencia em Artes que tem com Renata Versiani, é ensaiadora assistente da cia. 
Deborah colker. 
  
RENATA VERSIANI 
Formada em ballet clássico pela Escola de Danças Maria Olenewa - RJ, atuou como Primeira 
Bailarina do Theatro Municipal do RJ por 7 anos. Seguiu carreira na Dança Contemporânea 
como bailarina e intérprete criadora na Cia de dança Deborah Colker, Staccato/Paulo Caldas e 
Atêlie de Coreografia- João Saldanha. Atualmente atua como performer, diretora de movimento 
e coreógrafa em projetos de dança, festivais, teatro, televisão, vídeo arte e cinema. Formada 
em Gyrotonic, técnica inovadora de condicionamento físico e pós graduada no sistema 
Laban/Bartenieff na Faculdade Angel vianna onde é professora universitária.  
Em 2016, foi coreógrafa Assistente da Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e abre 
a produtora Referencia em Artes com Fernanda Cavalcante onde vem desenvolvendo 
trabalhos de direção artística, coreografia, workshops e produção. 
 
 
  



 

 
VALORES / AULAS 
 
Matrícula - R$ 160,00 
Segundo membro da família: R$ 110,00 
Terceiro membro da família: R$ 60,00 
Quarto membro da família: isento 
 
Aulas regulares - pagamento até dia 10 do mês:  
1x na semana - R$ 340,00 
2x na semana -  R$ 445,00 
 
Aulas combinadas: 
3x na semana com duas modalidades - R$ 625,00 
4X na semana com duas modalidades- R$ 695,00 
5X na semana com três modalidades-  R$ 845,00 
 
Nas atividades combinadas as segundas/terceiras aulas ficam no seguinte valor:  
1x na semana - R$ 180,00  
 2x na semana - R$ 250,00 
 
DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ DIA 5 do mês: 
Aulas regulares: 
1x na semana - R$ 290,00  
2x na semana -  R$ 395,00 
 
Aulas combinadas: 
3x na semana com duas modalidades - R$ 575,00  
4X na semana com duas modalidades- R$ 645,00 
5X na semana com três modalidades- R$ 795,00 
 
Nas atividades combinadas as segundas/terceiras aulas ficam no seguinte valor:  
1x na semana - R$ 180,00  
 2x na semana - R$ 250,00 
 
 
Aula Avulsa- R$ 75,00 
Aulão de sábado - R$ 95,00 
 
Venha fazer uma aula experimental! 
 


