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Escola de Dança :



Curso Preliminar

Cria-se um ambiente agradável com canções infantis e jogos, para as crianças conhecerem o seu 
próprio corpo, reforçando a capacidade da coordenação corporal e estimulando o seu potencial da 
dança. Trata-se de um curso preliminar sem certificado atribuído.

Curso de Dança Chinesa, Curso de Ballet e Curso de Dança para Rapazes

As disciplinas têm oito graus, definidos de acordo com a idade de alunos e o número das horas do 
treino. Das matérias constam os programas pedagógicos e as suas metas. Os cursos abrangem o 
treino básico e o treino de estilos de dança. Ao aluno que concluir o curso de cada grau com 
aproveitamento e a taxa de presença igual ou superior a 70%, será atribuído o certificado. 

Grau 1 a 3 - Foca-se em exercícios básicos nos 
membros do corpo exigidos no bailado, como 
pernas, braços e costas. Dá a conhecer as 
linguagens da dança e as técnicas básicas e 
cultiva nos alunos as capacidades de controlo, 
harmonia, precisão, bem como de interpretação 
e apresentação de diferentes estilos, com vista 
a ganhar autoconfiança e desenvolver a habili-
dade de comunicação durante o aprender. 
Escolhem-se as danças e as músicas interes-
santes de acordo com a idade dos alunos.

Grau 6 a 8 - Faz atingir o patamar mais elevado, 
exigida a melhor interpretação e o domínio das 
técnicas. Os alunos não estão apenas capazes 
de expressar em confiança uma dança, movi-
mentando de uma forma fluente e coerente com 
a sensibilidade de espaço, como também de 
manifestar o espírito e a emoção da música. 
Com espectáculos e actuações, fortalecem-se 
as capacidades de actuação e da comunicação 
confiante com espectadores, formando assim a 
consciência da arte e o senso estético. 

Grau 4 a 5 - Passa por movimentos pouco mais 
complicados, exigindo o bom domínio dos 
alunos sobre a terminologia da dança e a boa 
representação dos movimentos dos certos esti-
los de dança perante as músicas. Desen-
volvem-se as habilidades de expressão da 
dança, da comunicação e da cooperação duran-
te a aprendizagem, além de cultivar a assidui-
dade, a perseverância e a resistência. Consoli-
da-se o alicerce dos alunos que têm boas 
condições profissionais e a vontade de ser baila-
rino profissional nesta área.



Curso de Verão

Proporcionar aos alunos uma formação 
básica nos domínios das técnicas de ballet e 
cursos de dança em estilos diferentes, inclu-
indo: Dança moderna, dança folclórica chine-
sa, entre outros. Permite aos alunos experi-
mentarem os diferentes tipos de dança e as 
suas respectivas sensações do corpo na 
dança, explorando formas de apresentação 
em vários aspectos.

Dança Moderna

A disciplina tem 3 gruas. Como uma arte do 
pensamento, os cursos da dança moderna 
facultam aos alunos o conhecimento das 
diversas partes do próprio corpo e melhoram 
a movimentação corporal, fazendo com que 
os alunos possam expressar as suas 
emoções e os pensamentos sobre a socie-
dade e a vida mediante a linguagem gestual, 
cultivando a consciência e o gosto pela arte. 
Diferente dos outros estilos de dança, a 
dança moderna não se limite apenas a um 
estilo específico. Cada instrutor tem a sua 
ideologia e a interpretação face a esse 
género, com impacto para a sua metodologia 
de ensino, pelo que os alunos podem con-
hecer várias vertentes da dança moderna 
reveladas pelos instrutores. Ao aluno que 
concluir o curso com aproveitamento e a taxa 
de presença igual ou superior a 70%, será 
atribuído o certificado do curso.

Modalidade (Ballet / Dança Chinesa) 

Tem por objectivo estudar as obras de difer-
entes estilos. Procura aumentar integral-
mente a capacidade expressiva do corpo, as 
técnicas, a compreensão e interpretação de 
obras, através da aprendizagem.


