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O que devo levar?
Roupa de cama, incluindo edredom ou cobertor, devido ao clima
frio, pois não temos como nos responsabilizar em conseguir
cobertores em grande quantidade e o sitio não dispõe destas peças
de uso pessoal.
Roupas para as aulas práticas e oficinas - As roupas devem ser
confortáveis, no entanto é imprescindível que sejam descentes,
como camisas ou batas longas; salientando que não será permitido
o uso de saias ou shorts curtos, transparências ou blusas mostrem
a barriga. Nas dependências do sitio, temos piscinas, traga roupa
de banho... Tragam roupa de ministração, véus, bandeiras e etc,
para os trabalhos práticos com os alunos. Caderno e caneta para
anotações.

Haverá Stand no local?
Informamos que teremos um stand bem legal e estaremos
realizando o Feirão de fábrica Profetas da Dança, com vários
produtos da Profetas da Dança (ex: sapatilhas, meias, body,
macacões, camisetas, batas, DVD's, calças e muito mais).
Obs: Nosso stand estará equipado para recebimento com cartões
de crédito e débito: VISA, MASTER, DINNERS, HIPERCARD e ELO!
NÃO ACEITAREMOS CHEQUE.

Limite de Bagagem
Pedimos também com muito carinho, que tragam o necessário,
pois o excesso de malas atrapalha na movimentação dentro dos
quartos. Quanto a remédios, tragam remédios de uso comum

como analgésicos, antitérmicos, antialérgicos, band-aids e etc. Caso
você tenha plano de saúde, traga sua carteirinha.
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O que fazer ao desembarcar em BH?
•Horário de saída do Ônibus da Rodoviária para a Escola:
(TERMINAL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE / Endereço: Praça Rio Branco,
100 - Centro - Belo Horizonte – MG)

Horário único de partida será às 14h30
Ponto de encontro: Ao descerem do ônibus no terminal rodoviário,
haverá um coordenador da escola aguardando cada um de vocês
no lugar onde o ônibus desembarcar. Existe o guichê de
informações (assim que você desembarcar, logo a frente), você
deve aguardar próximo a esse guichê ok? Lembramos que em Belo
Horizonte todos os ônibus desembarcam no mesmo lugar.. Por
favor, não se apavorem, tenha calma, teremos pessoas nos locais
para receber cada um de vocês. Outra informação importante, só
ligue para seus familiares depois de já terem encontrado a pessoa
da equipe da escola, para evitar preocupações desnecessárias. Não
responsabilizaremos por levar alunos fora dos horários informados
acima, se você marcar sua passagem para outros horários ex. dia se
chegar dia 16 após as 14h31, você precisará pegar um táxi e não
nos responsabilizamos por esse custo. Você deverá se locomover
até o local do evento em Pequi.
•Horário de saída do Ônibus do Aeroporto de CONFINS para a
Escola:
AEROPORTO DE CONFINS (TANCREDO NEVES)

Horário único de partida será às 15h
Ponto de encontro: Ao saírem no desembarque, você deve se
dirigir ao Balcão de Informações da BH AIRPORT no terminal 01, ali
haverá uma pessoa da nossa equipe com a camisa da escola

aguardando cada um de vocês; somente nesse local. Por favor, não
se apavorem,
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tenha calma, teremos pessoas nos locais para receber cada um de
vocês. Outra informação importante, só ligue para seus familiares
depois de já terem encontrado a pessoa da equipe da escola, para
evitar preocupações desnecessárias. Não responsabilizaremos por
levar alunos fora dos horários informados acima, se você marcar
sua passagem para outros horários ex. dia se chegar dia 16 após as
15h01, você precisará pegar um táxi e não nos responsabilizamos
por esse custo. Você deverá se locomover até o local do evento em
Pequi.

Contato com familiares / Telefone celular será permitido?
Você poderá levar seu celular e utilizá-lo para fazer contato com
seus familiares normalmente, porém, caso você seja fora do estado
de Minas Gerais, lembre-se, você precisará ter créditos no seu
celular para RECEBER chamadas, não esqueça de informar seus
familiares sobre este detalhe. O telefone para contato direto
conosco no período da Escola, será apenas o número pelo número
(31) 97341-3668, PORÉM ELE RECEBERÁ LIGAÇÕES APENAS
APARTIR DE 17 DE JULHO. Lembrando que vocês devem orientar
seus familiares a ligarem nos horários de intervalos - almoço,
jantar, café da manhã, tendo limite de 22h (depois desse horário
todos os alunos estarão em seus alojamentos, não chamaremos
alunos nos momentos das ministrações, só abrindo exceções para
alguma emergência).

Posso filmar o evento?
Quanto a câmeras fotográficas e de filmagens, todos podem levar,
mas pedimos por gentileza que sempre antes de filmarem alguma

ministração, nos procurassem para pedirmos autorização do
preletor. Nós temos a equipe de filmagem que registra todo o
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evento e disponibilizaremos este material ainda dentro da escola
para que você possa levar para a sua casa a escola PFD.
Não será permitido que nenhum aluno deixe seu celular ligado ou
utilize o mesmo nos momentos das ministrações e oficinas.

Quando será a formatura?
No dia 21 de Julho de 2.019 teremos a nossa formatura, o horário
será as 19h. Teremos um tempo tranquilo em nosso culto de
formatura e logo após um período de comunhão. Não será
necessário nenhum traje especial.

Retorno
Para seu retorno, iremos levar novamente para a rodoviária e
aeroporto de Belo Horizonte, apenas no horário marcado para o
dia 22 de Julho de 2.019 às 14h, portanto você deve marcar sua
passagem de volta para este mesmo dia mas, por favor, marquem
após às 19h, pois temos o deslocamento do alojamento até a
rodoviária ou aeroporto e marcando após este horário você terá
segurança para não perder o horário. Caso você não consiga vôos
ou até mesmo ônibus para este dia conforme horário acima
descrito, fica ciente o aluno que terá de arcar com o custo de
transporte para o terminal de embarque ok?
Temos algumas empresas de serviço de van que podemos indicar
para vocês, mas o custo deverá ser rateado entre os passageiros. O
prazo limite para a saída do sitio será no período indicado acima.
Sejam todos muito bem vindos.
Pr. Oziel de Matos

