
01 À 30 DE JULHO

Férias naFérias na



Confira nossa programação

especial de férias aqui ou na

nossa recepção.

Diversão,
novidades e
muita dança
no mês de
julho  para
você. 
E para todas
as idades!



NOVIDADES!!!



Broadway Dance

Números orginais, adaptados ou coreografados
pelo professor, com técnicas de Jazz, Ballet, Hip
Hop e outras vertentes.
Interpretação Musical
Exercícios teatrais
Contar histórias por meio da dança

Aula essencialmente coreográfica, que aborda
diversos números e estilos coreográficos que vemos
nos musicais pelo mundo todo. 
Nesta aula super divertida e para todos os níveis, os
alunos aprendem:

Hairspray, Chicago, Footloose e Mamma Mia são alguns
dos musicais que vamos dançar!

Juvenil e Adulto



Dança de Salão
A Dança de Salão, sempre popular em festas de
casamento e debutantes, onde vemos a Valsa, e o
Rock Anos 60, por exemplo, traz infinitas
possibilidades para quem a pratica.
A arte de relacionar-se com o outro, habilidades
como liderança e trabalho em equipe,
autoconfiança, memória e autoestima são
desenvolvidas nessa aula. 

A aula possui diversos ritmos, distribuidos de acordo com
planejamento didático do professor e necessidades da
turma. Dentre eles: Samba de Gafieira, Forró, Salsa, Bolero,
Foxtrot, Valsa, Zouk, Sertanejo, Merengue, Cha cha, Cha...



E claro que
nossos cursos
que vocês já
conhecem estão
nessa
programação
incrível!

Peça a grade completa na recepção ou 
pelo nosso whatsapp!



Ballet Clássico
BALLET INFANTIL – DE 03 A 07 ANOS

NÍVEL ELEMENTAR – 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE

NÍVEL INTERMEDIÁRIO – 4ª, 5ª E 6ª SÉRIE

NÍVEL AVANÇADO – 7ª, 8ªE 9ª SÉRIE

BALLET ADULTO

PRÉ POINTE

 

O Ballet Clássico desenvolve a mente e o corpo em
todas as idades. 
No ballet infantil, o repertório de exercícios é
completo e variado, a dança é apresentada de
maneira lúdica e afetiva. 

A partir do Nível Elementar começamos o trabalho
formal do Ballet, através da Metodologia Dance
Education Program. O conteúdo é introduzido de
forma mais técnica.

O Ballet adulto foi feito pensando em você que
sempre teve vontade de fazer ballet mas não teve
oportunidade ou para você que já fez e morre de
saudades!



Jazz

Dança Contemporânea
Dança contemporânea é um gênero de dança teatral que se
desenvolveu em meados do século XX e, desde então, tornou-se um dos
gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. O corpo
na dança contemporânea é construído na maioria das vezes a partir de
técnicas somáticas, incluindo o trabalho da conscientização do corpo e
do movimento.

Jazz Dance é uma forma de dança que recebe influências de
diversos outros estilos e princípios técnicos do ballet e dança
contemporânea.



Sapateado

O Sapateado é uma arte cênica e sonora, um misto de ritmo, som e técnica. Envolve a
exploração de sons por meio da batida dos pés no chão. Essa modalidade de dança é
caracterizada por ritmos sincopados e movimentos com o corpo todo.



Yoga

Hip Hop
A dança hip hop refere-se aos estilos de dança sociais ou
coreografados relacionados à música e à cultura hip hop.
Isto incluiu uma grande variedade de estilos, especialmente
breakdance, locking e popping, os quais foram desenvolvidos
na década de 70 por afros e latino-americanos.

O Yoga é um conceito que se refere às tradicionais PRÁTICAS
originárias da Índia. ATRAVÉS DE ASANAS (posturas físicas) E
PRANAYAMAS (exercícios respiratórios), o propósito maior é
purificar e preparar o corpo para a meditação, proporcionando
consciência e controle sobre os estados internos.



O método une fundamentos do ballet
clássico, pilates, ginástica localizada e
treinamento funcional, onde através de
exercícios específicos visa melhorar o
condicionamento físico de seus
praticantes.
A atividade melhora a postura, tonifica
o corpo como um todo, gera
resistência muscular e flexibilidade.

POWER BALLET

E se você quer se exercitar dançando 
e/ou melhorar sua técnica de dança...

Progressing Ballet Technique (PBT) é um
programa inovador de condicionamento
e fortalecimento do corpo que foi
desenvolvido para aprimorar a técnica
dos alunos, concentrando-se no
treinamento da memória muscular
necessária em cada exercício em todas
as formas de dança.
É um sistema de treinamento único que
usa exercícios específicos da técnica
de balé para treinar a aquisição de
habilidades de uma maneira gradual e
progressiva. Com o uso de uma bola de
exercício, os alunos ganham um grande
senso de postura e colocação de peso
enquanto sentem cada grupo muscular
correto.

PBT



"Antes que o homem aprenda a voar é necessário 
ensiná-lo a andar, correr e dançar."

Friedrich Nietzche



Av. Lavandisca, 663a, Moema, São Paulo/SP

Tel: (11) 5052-7601

Whatsapp:  (11) 97130-4054

Instagram: @escolapaulistadedança


