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Inscrições para os cursos da dança: 08, 09 e 10/02 
Testes: 13 a 17/02 

Detalhes: 
 
- Balé Clássico 
Com objetivo de proporcionar a oportunidade de contato direto com a arte, o Ballet Clássico 
leva o aluno a adquirir o conhecimento da técnica, e assim um interesse artístico. Disponibilizar 
ao aluno o bem estar físico-mental através do contato com a cultura e a técnica da dança 
Clássica.  
Com dois cursos diferentes: o Balé Livre, voltado para o público mais adolescente e adulto, 
com ou sem experiência, que deseja iniciar sua caminha no Balé ou voltar a dançar. E o Balé 
Regular, um curso de formação, com objetivo de fazer o aluno evoluir na técnica da dança. 
  
Balé Livre 
Manhã – Terça e Quinta das 9h às 10h 

Tarde – Terça e Quinta das 16h às 17h 

A partir de 12 anos. 05 vagas turma da manhã e 10 vagas turma da tarde 
  
Balé Regular I 

Manhã – Segunda e Quarta das 10h às 11h  

Tarde – Segunda e Quarta das 14h às 15h 

Faixa etária: 07 e 08 anos. 15 vagas por turma. 
Não é necessário experiência. 
  
Balé Regular II 

Manhã – Segunda e Quarta das 9h às 10h 

Tarde – Terça e Quinta das 15h às 16h 

Faixa etária: 09 e 10 anos. 10 vagas turma da manhã e 05 vagas turma da tarde 
Experiência mínima de 01 ano de balé clássico. 
  
Balé Regular III 

Manhã – Segunda e Quarta das 8h30 às 9h45 

Tarde – Segunda e Quarta das 15h às 16h45 

Faixa etária: 11 e 12 anos. 10 vagas por turma. 
Experiência mínima de 02 anos de balé clássico. 
  
Balé Regular IV 

Segunda e Quarta das 16h30 às 17h45  
Faixa etária: 13 a 15 anos. 07 vagas. 
Experiência mínima de 03 anos de balé clássico. 
  
Balé Regular V 

Segunda e Quarta das 18h às 19h15 

Faixa etária: a partir dos 16 anos. 10 vagas. 
Experiência mínima de 04 anos de balé clássico e 01 ano na ponta. 
  
Balé Regular VI 

Segunda e Quarta das 19h15 às 20h30 

Faixa etária: a partir dos 16 anos. 10 vagas. 
Experiência mínima de 05 anos de balé clássico e 02 anos na ponta. 
 
- Jazz 
O Jazz é uma forma de expressão corporal criada e sustentada pelo improviso. Na sua origem 
a Dança Jazz tem raízes essencialmente populares. Com uma evolução inicial paralela à da 
música Jazz, surgiu nos EUA, no final do século passado. Pode-se afirmar, inclusive, que 
nasceu diretamente da cultura negra. As diferentes técnicas do Jazz tem demonstrado 
atualmente que muitos princípios foram herdados do Ballet Clássico e da Dança Moderna, 
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sendo que o trabalho desenvolvido terá por objetivo métodos de fundamentação técnica para a 
formação do bailarino cada vez mais eclético.  
 

Jazz Iniciante 

Manhã –  
Tarde - Terça e Quinta das 17h30 às 18h30 
Faixa Etária: A partir de 15 anos. 20 vagas turma da manhã e 10 vagas turma da tarde. 
Não é necessário experiência.  
  
Jazz Básico I 

Manhã – Terça e Quinta das 10h às 11h 

Tarde – Terça e Quinta das 16h30 às 17h30 

Faixa Etária: A partir de 12 anos. 20 vagas turma da manhã e 5 vagas turma da tarde. 
Necessário um ano de experiência em Jazz ou Balé. 
  
Jazz Básico II 

Manhã – Terça e Quinta das 10h às 11h30 

Tarde – Terça e Quinta das 19h às 20h30 

Faixa Etária: A partir de 12 anos. 05 vagas por turma. 
Necessários dois anos de experiência em Jazz ou Balé. 
  
Jazz Juvenil 
Manhã – Quarta e Sexta das 10h às 11h30 
Noite – Quarta e Sexta das 18h às 19h30 
Faixa Etária: 10 a 14 anos. 20 vagas por turma. 
Preferência com experiência em técnicas de balé clássico ou jazz 
 
Jazz Livre 
Quarta e Sexta das 19h às 20h 
Faixa Etária: 15 anos. 15 vagas. 
Não é necessário experiência 
 
Jazz Sênior 
Quarta e Sexta das 19h15 às 20h15 
Faixa Etária: A partir de 45 anos. 15 vagas. 
Não é necessário experiência 
 
- Danças Urbanas 
A Dança de Rua foi criada, inicialmente, pelos breakers, nas décadas de 1930 e 1940, na 
região Sul dos EUA, fortemente ligada à cultura do negro norte-americano. É uma modalidade 
de dança que tem seu forte na forma de expressão corporal, sofrendo influências de todos os 
lados, da televisão, de outros estilos de dança. A Dança de Rua deselitizou a dança com essas 
influências, aumentando a base do que veio a ser uma cultura de rua, hoje conhecida como 
movimento Hip Hop. Existem vários segmentos de estudo como Free Style, krumping, Ragga, 
Locking, Vogue, Popping, House, Wacking. 
 
Street Infantil 

Tarde – Segunda e Quarta das 17h às 18h 
Faixa etária: 9 a 12 anos. 10 vagas por turma. 
  
Street Juvenil 
Manhã – Terça e Quinta das 9h às 10h 
Faixa etária: 10 a 15 anos. 15 vagas. 
 
Jazz Funk 
Um estilo de Dança que tem se destacado na atualidade, por aparecer em vídeos clipes e em 
performances de shows com grandes cantores. Consiste basicamente em uma mescla de 
Danças Urbanas com Jazz, possibilitando, ao coreógrafo deste estilo, utilizar diferentes 
vocabulários de dança. 
 



INSCRIÇÕES DANÇA 2017 
 

Iniciante – Sexta das 18h às 19h 
Intermediário – Sexta das 19h às 20h30 (Necessário um ano de experiência em Danças 
Urbanas) 
Sexta das 19h às 20h30.  
Faixa etária: a partir de 15 anos. 10 vagas por turma. 
  
- Dança do Ventre 
A origem e a história da Dança do Ventre ou Dança do Oriente, por ter sua bibliografia 
escassa, não é tão conhecida, mas sabe-se que a dança no Egito Antigo era parte essencial da 
cultura para as pessoas de todas as classes, embora apenas as mulheres das classes mais 
baixas pudessem dançar em público. Atualmente, essa dança é praticada em todos os países 
árabes, com algumas diferenças. 
O objetivo é conhecer a história da dança e seus movimentos e se divertir associando a 
atividade física à dança, trabalhando todos os músculos do corpo.  
 
Dança do Ventre Iniciante 

Manhã – Sexta das 10h às 12 
Noite - Sexta das 19h às 21h30  
Faixa etária: a partir de 16 anos. 15 vagas turma da manhã e 10 vagas turma da noite. 
 
Dança do Ventre Básico I 
Terça e Quinta das 19h15 às 20h30 
Faixa etária: a partir de 16 anos. 10 vagas. 
 
Dança do Ventre Infantil 
Sexta das 9h às 10h 
Faixa Etária: 10 a 12 anos. 20 vagas. 
 
Dança do Ventre Juvenil 
Sexta das 16h às 18h 
Faixa Etária: 13 a 15 anos. 20 vagas. 
 
- Dança Inclusiva 
A atividade, voltada para pessoas com deficiências, envolverá exercícios de expressão 
corporal, postura e exercícios de respiração. Assim, pretende-se auxiliar o indivíduo a perceber 
as particularidades e a influência mútua entre a mente e o corpo 
Quarta das 14h30 às 16h 
Faixa Etária: a partir de 14 anos. 20 vagas. 


