
 
 

CLASSE APRESENTAÇÃO 

A Classe Apresentação destina-se à apresentação de alunos de escolinhas de patinação no 

Estado de São Paulo, com o intuito de introduzir esses alunos e seus pais, à vivência de 

competições.  

É uma Classe em que não há julgamento dos alunos, mas apenas a oportunidade para 

apresentação em público, como uma primeira experiência, que será premiada com medalhas de 

participação, para todos os inscritos nessa nova Classe.  

Os alunos poderão participar da Classe Apresentação, por apenas uma temporada, sem a 

necessidade de permanecer nessa Classe por toda a temporada.  

Durante a temporada o aluno pode subir de Classe. Caso opte por subir para o Estreantes no 

meio da temporada, o aluno e seu técnico devem estar cientes que, na temporada seguinte, não 

poderá participar do Estreantes novamente, devendo subir para o Nível 1 ou Nível 2 do 

Aspirantes. 

Os alunos deverão se apresentar usando os colants de uniforme de seus clubes ou escolas. 

Tempo de música: 1:00 min a 1:10 min 

Programa: livre, sem elementos obrigatórios. 

Sugestão: executar alguns elementos da classe superior à Classe Apresentação, no caso 

Estreantes, para facilitar essa transição. 

Inscrição:  

- Não há necessidade de filiação dos alunos de escolinhas junto a FPPA.  

- A inscrição será feita por e-mail, com envio das seguintes informações no corpo do e-mail: 

Nome completo do aluno, data de nascimento, número do RG ou Certidão de Nascimento,  

Nome do Pai e Nome da Mãe. 

- Os seguintes documentos devem ser enviados anexos ao e-mail: cópia do RG ou da Certidão 

de Nascimento, Atestado Médico dizendo que o aluno está apto à prática da patinação 

artística, Autorização dos Pais para a apresentação (autorização disponível no site da FPPA, 

http://fppa.com.br/?page_id=2 . 

Valor da taxa de inscrição: R$ 50,00. 

A Classe Apresentação será realizada junto com as competições do Circuito Estadual, Fases 1 e 

2, que nesta temporada de 2020, serão realizados nos dias 25 e 26 de abril na Associação dos 

Portuários de Santos (Fase 1) e nos dias 12 e 13 de setembro na cidade de São Paulo em local a 

ser definido (Fase 2). 
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