
 

  

Seu guia para as aulas online com o K&L Dance. Encontre tudo que você precisa saber para 

aproveitar ao máximo nossas aulas online. Por favor, sinta-se à  vontade para nos  enviar 

emails com qualquer dúvida que você possa ter. Nosso endereço de email é 

info@kadularissa.com. 

 

K&L DANCE ONLINE CLASSES 

GUIA DE USO 

mailto:info@kadularissa.com
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PRIMEIROS PASSOS 

Esta seção vai te ensinar como acessar o K&L Portal de aulas online.  

Opções de aulas 

Antes de você se inscrever você pode saber exatamente como as aulas são administradas através do 

Portal de aulas online. Siga os seguintes passos: 

1. Entre no K&L website:http://www.kadularissa.com 
2. No menu selecione Dance Classes -> Online Classes-> K&L Online Classes Portal (figura 

abaixo) ou entre diretamente na seção digitando http://subscriptions.viddler.com/kldance 

 

  

http://www.kadularissa.com/
http://subscriptions.viddler.com/kldance
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3. Ache o video com o título “Online Classes Trial”e clique em “View this set”. 

 

4. Click the  (Play button) on the video.  
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Usando o Video Player 

Você pode ver como é o nosso Video Player na figura abaixo.

 

Segue abaixo a explicação de como usar o Video Player: 

1. O botão de Play/Pause pode ser usado para iniciar ou pausar o video. 
2. O botão Play/Pause pode ser usado para pular ou retornar através de um movimento. Você 

pode retornar para qualquer parte que você queira facilmente clicando em diferentes partes da 
barra. Espere um tempo para o video carregar na posição que você deseja antes de clicar na 
barra de novo. 

3. A barra do volume pode ser usada para aumentar ou diminuir o som. 
4. Este botão pode ser usado para maximizar a tela ou voltar ao tamanho original. 
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Esclarecendo dúvidas sobre movimentos com K&L 

Esclarecer suas  dúvidas sobre movimentos com K&L é simples e pode ser feito através do Video 

Player como explicado a seguir: 

1. Procure a posição do video que você quer perguntar algo sobre 
2. Pause o video usando o botão de Play/Pause 
3. Clique no botão + demonstrado pelo número 1 na figura abaixo 
4. Clique em Add comment demonstrado pelo número  2 na figura abaixo 
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5. Digite sua pergunta dentro na caixa de comentários como por exemplo “Qual é o tempo para o 
passo pivot?” e clique em OK como demonstrado na figura abaixo 

 

6. Sua pergunta estará visível agora para outros estudantes e K&L responderá ou pelo video ou 

no webcast para estudantes  que é atualizado mensalmente se a resposta necessitar de 

demonstração. Esteja  atento para a resposta  
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Mudando a qualidade dos videos  

Você pode mudar a qualidade que o video é oferecido através dos seguintes passos: 

1. Pressione o botão da ferramenta na barra do Video Player 
2. Selecione a qualidade que você deseja, por exemplo, 720p (Alta Definição) ou 480p (Normal 

Definição). Isto leva 10 segundos para ser feito. The  indica a qualidade atual. 
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INSCREVENDO-SE NAS AULAS 

Estudantes podem se inscrever em uma ou mais aulas online. As aulas a seguir são oferecidas 

regularmente: 

 Zouk Lambada Beginners (Iniciante) 

 Zouk Lambada Intermediate (Intermediario) 

 Zouk Lambada Advanced (Avançado)  

 Samba de Gafieira Beginners (Iniciante) 

 Samba de Gafieira Intermediate (Intermediario) 

 Samba de Gafieira Advanced (Avançado) 

 Zouk Lambada ALL Levels (Todos os niveis) 

 Samba de Gafieira ALL Levels (Todos os niveis)  
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Para se inscrever em uma aula siga os seguintes passos: 

1. Pressione o botão Subscribe ao lado da aula que você gostaria de fazer (como 
demonstrado na figura abaixo). 

 

2.  Você sera redirecionado ao PAYPAL onde você poderá selecionar seu método de 
pagamento. 
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Pagar usando Paypal 

 

1. Você poderá escolher pagar a sua inscrição mensal usando Paypal entrando na sua conta 
Email (1) e Password (2) a pressionando o botão de Login (3). 

 

1. Os detalhes do pagamento mensal aparecerão na tela. Aperte Agree and Pay para 
continuar. 
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Pagar usando cartão de crédito 

 

1. Alternativamente, se você não tem uma conta do Paypal você pode pagar sua inscrição 
mensal usando qualquer destes cartões de crédito:  MasterCard, Visa ou Discover. 

2. Na página do Paypal clique em pagar usando credit or debit card como mostrado na 
figura abaixo. 
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3. Na página dos detalhes do pagamento, preencha toda a informação necessária incluindo o 

security check e clique em continue (como mostra a figura abaixo). 
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4. Você receberá uma mensagem de Thank You. Clique em Return to Store (1). 

 

1. Você recebera 3 emails  

o Um email do service@paypal.com.au confirmando o seu pagando pelo primeiro mes de 

aulas. 

o Um email do service@paypal.com.au confirmando que o cartao sera descontado 

mensalmente para efetuar o pagamento das suas aulas. 

O Um email do K&L Dance Online Classes notificando o inicio da sua inscriçao e 

providenciando-o com os detalhes necessario para o login.   

mailto:service@paypal.com.au
mailto:service@paypal.com.au
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CONECTANDO-SE 

Se você não se inscreveu na aula ainda por favor entre na seção Joining Class antes de ler o resto 

das instruções. 

Para se conectar siga os seguintes passos: 

1. Acesse o K&L Dance website no endereço http://www.kadularissa.com 

2. Do menu, selecione Dance Classes -> Online Classes -> K&L Online Classes Portal (como 

ilustrado abaixo) ou entre direto através do link http://subscriptions.viddler.com/kldance 

 

  

http://www.kadularissa.com/
http://subscriptions.viddler.com/kldance
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3. Pressione Login na parte de cima da página no canto esquerdo como mostrado na figura 

abaixo. 
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4. Do email que você recebeu do K&L Online Dance Classes, quando você se increveu na aula, 

preencha seu Email (1) e Password (2) e pressione Sign In (3) como mostrado abaixo. 
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5. Se você se conectou corretamente aparecerá na tela Signed in successfully como mostrado 

em (1) abaixo. Neste exemplo, o estudante se inscreveu em variadas aulas incluindo Zouk 
Lambada Beginners (2), Zouk Lambada Advanced (3) e Zouk Lambada Intermediate (4). Para 
acessar as classes é só clicar em View this set. 

6. Se o estudante desejar se inscrever em outra aula também ele pode clicar em 
Subscribe/Purchase (5) e seguir as instruções mostradas em Joining a Class neste Guia. 
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Mudando sua senha 

Para mudar sua senha: 

1. Siga os passos em Logging In para entrar na sua conta. 
2. Clique em Account no começo da página. 
3. Entre sua nova senha no espaço (1) e de novo no espaço (2) e clique em Update Account 

(3) como mostrado abaixo na figura. 
 

 

Desconectando-se  

Para se desconectar:  

1. Clique em Logout no começo da página. 
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DESMATRICULANDO-SE EM UMA AULA  

Para se desmatricular em uma aula siga as instruções a seguir. A taxa mensal não sera mais cobrada 

mas o acesso continuará disponível até que a conta do periodo corrente acabe. 

Alunos efetuando pagamento mensal com cartão de crédito  

Se você não possui uma conta no Paypal e está pagando com cartão de crédito por favor nos mande 

um email no endereço info@kadularissa.com antes da sua inscrição mensal acabar, informando-nos 

seu nome e qual aula você gostaria de abandoner. Nós cancelaremos a inscrição pra você e você não 

sera mais cobrado pela aula. 

Alunos efetuando pagando mensal com Paypal 

Se você se inscreveu usando o Paypal, por favor siga os seguintes passos para cancelar sua 

inscrição. 

1. Entre na sua conta do K&L Dance seguindo as instruções em Logging In. 
2. Clique em View this set (1) na aula que você deseja abandonar, como mostrado abaixo. 

 

  

mailto:info@kadularissa.com
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3. Clique em Unsubscribe (1) no topo da página. 

 

4. Clique em Proceed to Paypal (1) na parte de baixo da página. 
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5. Você será direcionado para o Paypal para completar seu cancelamento. Entre usando seu 

Email e Senha. 
6. Clique em Details (1) do lado do Video Subscription Service. 
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7. Clique em View Details (1) ao lado de Recurring Payment Sent.  
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8. Tenha certeza de que o Item name é o da aula que você deseja abandonar (1). Se não for, 

clique em < Previous Page no topo da página e volte para o passo 6. 
9. Se o Item Name for o mesmo da aula que você deseja cancelar clique em Cancel (2). 

 

10. Clique em Yes quando aparecer para confirmar o cancelamento do perfil. 
11. Você irá receber dois emails: 

 De service@paypal.com.br avisando você que  o pagamento foi cancelado. 

 De K&L Aulas online avisando que sua inscrição foi cancelada. 
12. Clique em Log Out para sair. 
 

mailto:service@paypal.com.br
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES  

Por que escolher K&L Dance aulas online?  

Kadu & Larissa passam nada menos que 3 à 6 meses  por ano viajando ao redor do mundo para dar 

aulas em academias, congressos e outros eventos, compartilhando a paixão pela dança. Assim, 

alunos de todo o mundo perguntam frequentemente como eles podem aprender com Kadu & Larissa 

regularmente. O conceito de aulas online já existe faz um tempo, entretanto a diferença das aulas 

online com K&L Dance é que os alunos podem facilmente tirar suas dúvidas com Kadu & Larissa 

através dos videos mensais. 

 Outra diferença para os tradicionais métodos, como o envio de DVD’s por correio, é que os videos das 

aulas podem ser acessados qualquer hora e em qualquer dispositivo diretamente do portal online, 

sendo assim um meio muito conveniente de aprendizado. 

Este meio também permite que os alunos continuem atualizados com as ultimas novidades, pois os 

videos são postados regularmente com os mais novos estilos e movimentos. 

Como aproveitar ao máximo as aulas online com o K&L Dance? 

As aulas online devem ser usadas como um complemento das aulas em academias, workshops e 

eventos. Você não deve parar suas aulas atuais, pois receber feedback no seu estilo, técnica e 

habilidade em conduzir é essecial. 

Nossas aulas explicam técnica, estilo e condução numa série de movimentos que devem ser 

praticados com um parceiro. Uma vantagem das aulas online é o fato de não precisar ter uma TV por 

perto para praticar os movimentos, como precisaria para utilizar os DVDs. Você pode ver as aulas de 

qualquer lugar onde haja conexão com a internet. Por exemplo, você pode levar seu tablet ou 

notebook para a academia de dança e praticar com um parceiro. 

Os movimentos/videos são os mesmos dos DVDs oferecidos por Kadu 

& Larissa?  

Não, todos os videos no portal online foram gravados especialmente para o site. Enquanto alguns dos 

movimentos básicos são similares daqueles nos DVDs, eles são mais aprofundados no curso online. 

Eu deveria comprar os DVDs do K&L ou me inscrever nas aulas 

online?  

Cada método tem suas vantagens. K&L aulas online oferece aos seus estudantes: 

 A oportunidade de tirar dúvidas sobre os movimentos. Assim, K&L Dance aulas online é a 
próxima melhor opção, depois das aulas em academias de dança. 

 A conveniencia de poder assistir as aulas em qualquer lugar. 

 Nenhum  atraso no recebimento do material. 

 Acesso as mais recentes novidades.  
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Quais aparelhos suportam as aulas?  

Qualquer aparelho com acesso a internet (browser). Por exemplo, PCs, Macs, tablets, Iphones, 

Androids. 

Posso experimentar antes de pagar? 

Sim! Clique em Trial Class para ver um video completamente de graça.  

Uma vez inscrito em uma aula eu estarei preso a mesma aula? 

K&L Dance aulas online são oferecidas mensalmente. Você pode cancelar sua inscrição em um estilo 

dança ou nível a qualquer momento e ainda ter o acesso aos videos até que sua conta mensal vença.  

Como me inscrever em uma aula? 

Dirija-se a seção Inscrevendo-se nas aulas deste manual. 

Como cancelar uma aula?  

Dirija-se a seção Cancelamento de aula deste manual. 

LOCALIZANDO E RESOLVENDO PROBLEMAS  

Não consigo me conectar? 

Se depois de seguir este manual você ainda tiver problemas acessando as aulas online por favor, nos 

avise imediatamente através do email info@kadularissa.com. 

Os videos demoram muito para carregar? 

Os videos são direcionados ao usuário em alta definição ou padrão. O video é disponibilizado através 

do Content Delivery Network (CDN) para o mundo todo para que nossos alunos de qualquer parte do 

mundo possam usufruir dos videos em alta definição. Você precisa de pelo menos uma ADSL ou uma 

conexão melhor para assistir os videos sem ter que esperar o carregamento. 

Ainda precisa de ajuda? 

Se você ainda tiver perguntas ou problemas usando o sistema por favor, entre em contato através do 

email info@kadularissa.com. 
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