Informações da Escola de dança para pais e alunos
Curso de Ballet Clássico
 Baby Class – 3 e 4 anos
2 h/aulas por semana de 50 minutos
 Iniciantes – 5 a 6 anos
3 h/aulas por semana

de 40 minutos

 Preparatórios – 7 a 8 incompletos
3h/ aulas por semana de 40 minutos
 1º e 2º ano – a partir de 8 anos
4h/ aulas por semana – prática clássica e teoria
2 h/aulas por semana – dança criativa
 3º ao 6ª ano – a partir de 10 anos
Aulas por semana
6 clássico
1 de alongamento
1 de reforço de ponta
2 de Técnica Contemporânea
1 de Ballet de Repertório
 7º e 8º ano – a partir dos 14 anos
Aulas por semana
9 clássico
1 de alongamento
1 de anatomia
2 de Técnica Contemporânea
1 de Ballet de Repertório
1 de Prática de Ensino

Organismos da Escola de Dança

Núcleos Infantil, Juvenil, Junior ,Institucional , Contemporâneo Intermediário, Núcleo de
Pesquisa e Rodopio Cia de Dança.
São organismos, compostos por alunas e ex-alunas, que ensaiam em horários extras, e se
comprometem a representar a Escola nos grandes Festivais de Dança, assim como em todas
as apresentações solicitadas pela Direção e Coordenação.
Critérios de Avaliação
Ballet Clássico
Técnica Clássica – 0 a 10,0
Teoria Clássica - 0 a 5,0 – Prova Escrita
0 a 5,0 – Chamada oral
Ballet de Repertório – 0 a 10,0
Prática de Ensino – 0 a 10,0 – 7º e 8º ano ( Avaliados através de provas, trabalhos e horas
cumpridas de Estágio Supervisionado)
Obs – As alunas de 1º ano só farão a Prova Prática .
No 2º ano – Prova Prática e Chamada Oral no 1º e 2º Bimestre e
Prova Prática, Escrita e Chamada Oral no 3º e 4º Bimestre.

Contemporâneo
1° Semestre:
1º Bimestre – 0 a 8,0 – prova prática
0 a 2,0 – elaboração e apresentação de criação individual
2º Bimestre – 0 a 8,0 – participação e desempenho no espetáculo
0 a 2,0 - relatório de vídeo
2° Semestre:
1° Bimestre – 0 a 10,0 – prova prática
2° Bimestre - 0 a 2,0 – prova teórica
0 a 8,0 – elaboração e apresentação de criação coletiva
As provas práticas serão assistidas por uma banca de professores da própria escola. O
resultado dessa prova será a média das notas de todas as professoras presentes na banca.

Semana de provas:
1º Bimestre: De 04 a 07 de abril
2º Bimestre: De 13 a 17 de junho
3º Bimestre: De 28 de agosto a 04 de setembro
4º Bimestre: De 21 a 25 de novembro

Aprovação, Reprovação, Recuperação e Rematrícula

A avaliação do rendimento escolar será aferida na escala de zero a dez, com variações de
cinco décimos.
A média mínima para aprovação é 6,0.
O aluno terá direito a recuperação das matérias teóricas (Prática de Ensino e teoria
clássica). Na prova prática não terá recuperação, valendo assim a média final do semestre.

Atestados Médicos
O atestado médico somente abonará se apresentado até 24 horas após a falta e entregue na
secretaria.
Em caso de falta em provas, o aluno deverá trazer um atestado médico, após, no máximo
48 horas.
O pedido será avaliado pela coordenação e sendo aceito, o aluno será avaliado na parte
prática pelo seu desempenho em aula e na parte teórica uma nova prova será aplicada (oral
ou escrita).
Prática de Ensino
Os alunos de anos mais avançados poderão auxiliar na sala de aula, de acordo com os
modelos determinados pela escola.
Aulas teóricas
Poderão ser usados cadernos ou fichários para as aulas teóricas e deverão ser trazidos todos
os dias para a escola.
Reunião de Pais ou Responsáveis
A participação dos pais e responsáveis é muito importante, pois nessas reuniões serão
tratados assuntos de interesse do aluno, tais como: seu desenvolvimento técnico, notas,
eventos e resoluções a respeito dos Espetáculos.
A professora não está autorizada a interromper a sua aula para explicar aos pais assuntos
tratados nas reuniões, por isso, além da presença, é importante trazer sempre um bloco de
anotações.
Pedimos para não trazer crianças pequenas para a reunião.

Atestados Médicos para Iniciação na técnica de ponta
Anualmente, os alunos a partir do 3º ano, deverão trazer um atestado médico autorizando o
uso da sapatilha de ponta. E isso deverá estar escrito, obrigatoriamente, no atestado.
Esse atestado deverá ser entregue, até a última semana de fevereiro, às respectivas
professoras.

Certificados de conclusão
O aluno receberá o Certificado, somente quando tiver concluído o 8º ano em todas as
disciplinas.
Será anotada a quantidade de aulas dadas nos estágios supervisionados, no verso dos
certificados.
Plantão da Coordenação Geral
Agendamento com a Secretaria da Escola para problemas de ordem pedagógica .

Uniforme
Collant e saia azul com o logo da escola, meia calça rosa, sapatilha de meia ponta rosa com
elástico, sapatilha de ponta rosa (a partir do 3º ano) com fita e elástico e flor no coque de
acordo com o nível.
Uniforme para frio: Blusa com o logo da escola e meia calça de lã rosa (opcional)
Cores das flores do coque de acordo com o nível:
Baby: Branco
Iniciante: Amarelo
Preparatório: Laranja
1º ano : Rosa
2º ano: Pink
3º ano: Vermelho
4º ano: Lilás
5º ano: Azul Turquesa
6º ano: Azul Marinho
7º ano: Prata
8º ano: Dourado

Espetáculo de Final de Ano
Momento onde se reúne todas as alunas para o Espetáculo de Encerramento da Escola.
Cada aluno arcará com as despesas de figurinos e a costureira será definida pelas
professoras.
Os horários poderão sofrer algumas alterações, para que possamos realizar os ensaios
devidos.
Não haverá cobrança de taxa de espetáculo para a participação do mesmo.
Os ingressos serão cobrados para cobrir as despesas.

Espetáculos de Contemporâneo
Será realizado um Espetáculo a partir do 1º ano.
Os temas serão propostos e estudados junto com as alunas, fazendo parte do processo de
avaliação.
Particularidades da Escola de Dança

- Entrar na sala de aula devidamente uniformizada.
- Deixar seus pertences dentro dos armários nas salas de aulas.
- Proibido o uso de celulares durante a aula.
- Todos os alunos terão uma ficha de notas e ocorrências que será entregue para os pais nas
reuniões bimestrais. Cada ocorrência acarretará perda de 0,20 da nota do bimestre.
- O uniforme completo e o atestado médico para uso de sapatilhas de ponta devem ser
providenciados até o dia 01 de março.
- Os pais não deverão subir para levar suas filhas até a sala, as monitoras buscarão as
crianças, devidamente uniformizadas e coque feito, no saguão da escola, onde as
devolverão ao final da aula.
- O tempo limite para atrasos é de dez minutos, desde que não seja frequente. Após esse
tempo de tolerância, pedimos que não coloquem a criança na sala para não atrapalhar o
bom andamento da aula.
Coordenação da Escola de Dança

