


meninas podem ser 
sinistras no skate 
também.



e a gente acredita tanto nisso que  
queremos ser o canal dessa revolução.



queremos conectá-las com  

a cidade e mostrar que existem  

maneiras diferentes de interagir  

com o espaço urbano.



NAS PRAÇAS,  

NAS PISTAS,  

NO ASFALTO,  

NOS PARQUES  

E NA RUA.



Tudo isso em parceria com a marca  
que mais estimula o skate feminino no país.



Brasil



e ainda, logo na inscrição,  

todas as alunas ganham um  

semi long grátis para praticar 

durante e depois das aulas.



PROGRAMA  
DO CURSO



AULA 1
welcome to the concrete jungle
O panorama do skate através dos séculos. 

A relação entra a moda e o skate e como ela influencia a cultura urbana. 

Como e porque você deveria fazer da cidade o seu playground. 

!

Professores: Gui Abe, Roxy e PRTK 

Local: Sede da Perestroika.



AULA 2

Vai lá e faz.
Nossa primeira aula prática onde as meninas vão subir no skate. 

Aqui vamos separar o grupo de acordo com o nível de cada menina para serem acompanhadas. 

Professores: Gui Abe, Lu Tavares, Thiaguinho.  



AULA 3
ON THE 
PAVEMENT

Nosso primeiro rolê na rua. 

Esse é o momento de sair da zona de conforto e aprendermos  

a interagir com o espaço urbano e os seus obstáculos. 

Professores: Gui Abe, Lu Tavares, Thiaguinho e Professor a Definir 

Local: A Definir. 



IN THE POOL 
AULA 4 JUMP 

Uma aula no snake bowl do Complex Skatepark. 

Aqui as meninas vão aprender a dropar e aplicando tudo que aprenderam até agora.  

Tudo isso é claro, com muita segurança e com o auxílio dos nossos professores.



THE  
FINAL  
SHOW

AULA 5
Freestyle também faz parte do skate.  

E é por isso que aqui teremos uma aula livre no Complex Skatepark  

onde as meninas vão poder andar onde quiserem. 

E os atletas convidados que vão estar por lá também. 

Local - Complex Skatepark



PROFESSORES



GUILHERME  
ABE

Abe é fundador e produtor de um dos canais de 
esportes mais famosos do brasil: o sobreskate.

Além de andar muito, o cara já conquistou mais de 
trezentos inscritos no Youtube produzindo 
conteúdos exclusivos sobre dicas e tutoriais 
relacionados à cultura skateboard.



LUIZA 
TAVARES
Luiza tem 24 anos, é publicitária e começou a andar de skate 
com 10 anos, quando resolveu participar de campeonatos sendo 
a única menina entre vários meninos.  

Com muito talento nos pés, ela também acredita que 
as mulheres podem ser sinistras no esporte, usando o 
skate como uma ferramenta de conexão com o cenário 
urbano e com a mente. 



Thiaguinho é skatista profissional há mais de vinte anos. O 
cara participou de inúmeros campeonatos gaúchos, 
nacionais e também fez parte de filmes e anúncios em 
revistas para grandes marcas.

Hoje, formado em educação física, ele coordena a 
Complex Skate School: a escolinha de skate do 
Complex Skate Park, em Porto Alegre.  

TIAGO 
CARRION



DATAS
novembro

6 8 15 22 23

*em caso de chuva, as datas podem sofrer alterações.



valor:

6X R$206



HORÁRIO

quinta

das 19h30 ás 22h30

sábado e domingo

das 14h ás 18h

*horários sujeitos a alterações.



CONTATO
carol@perestroika.com.br
(51) 3062.5568

mailto:carol@perestroika.com.br

