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INTENSIVO
BRAVO! BALLET

Inscreva-se já e garanta a sua vaga. Todas as
turmas têm limite de ocupação e alguns cursos

poderão não estar disponíveis. Alunos matriculados
na Bravo! Ballet para o ano letivo de 2022 estão

automaticamente inscritos para o Intensivo de
janeiro.

VOLTAR | DANÇAR | MELHORAR

Em janeiro, a Bravo! Ballet tem uma programação
pensada para você dançar (ou voltar a dançar) com

mais técnica e conteúdo. Todas as aulas foram
criadas com exclusividade pela escola e corpo

docente, com o objetivo de oferecer a nossa
comunidade, alunos de fora da escola e professores
uma experiência intensiva com um grande time de

profissionais da dança.



Ballet infantil e Juvenil | Técnica de Allegros e Free Enchainement
Ballet clássico com foco em exercícios de allegros e Free
Enchainement (combinações de exercícios que avaliam o
conhecimento do vocabulário de ballet dos alunos)
Segundas e quartas, 15h30 às 16h30 (11 anos)  | Denise Nardi 
Segundas e quartas, 16h30 às 18h (12 anos) | Denise Nardi

INFANTIL | JUVENIL
A partir de 3 anos de idade: Introdução ao Ballet Clássico
Para as pequenas bailarinas aprenderem a arte do ballet em aulas
lúdicas e divertidas.
Terças, 9h30 às 10h30 (3 anos) - Tilly Garcia
Terças e quintas, 15h30 às 16h30  (4-5 anos) | Camila Lacerda
Terças e quintas, 15h30 às 16h30 (7 anos) | Fabiana Varkulja
Sábados, 9h às 10h (8 anos) | Camila Lacerda

Ballet infantil Intermediário | Allegros, PBT, Dança Caráter 
Para crianças de 10 anos de idade que já tenham prévio
conhecimento, um mês especial dedicado a técnicas fundamentais
para o sucesso na dança: allegros para agilidade, PBT (Progressing
Ballet Technique) para consciência corporal e Danças de Caráter,
para muito estilo e diversão!
Segundas e quartas, das 17h às 18h | Fabiana Varkulja
Quartas, das 9h30 às 10h30 | Camila Lacerda



Ballet Adulto Iniciante | Allegros e PBT (Progressing Ballet
Tecnique)
Aula de ballet clássico com foco na execução de allegros, para
ganho de agilidade, e conteúdos de Progressing Ballet
Technique (PBT) para consciência corporal, fortalecimento e
alongamento
Quartas e sextas, 8h às 9h | Fabiana Varkulja
Quintas, 20h30 às 22h | Fabiana Varkulja

BALLET ADULTO
INICIANTE

Ballet Adulto Iniciante | Port de Bras e Allegros
Ballet clássico com foco na correta execução de allegros, para
ganho de agilidade, e posicionamento dos braços do ballet.
Sábados, 9h às 10h30 | Welton Nascimbene



INTERMEDIÁRIO

Contemporâneo | Retomada do contato
Manipulações e conduções em duplas e grupos.
Terças, 20h30 às 22h | Andrea Thomioka

Ballet Adulto 1 | Adagio, Port de Bras, Allegros e Piruetas
Neste curso, vamos trabalhar 4 tipos de movimentações essenciais no
ballet, com sua correta execução desde o princípio.
Segundas, quartas e sextas, 8h às 9h30 | Welton Nascimbene
Segundas, terças, quartas e quintas, 20h30 às 22h | Welton N.
Sábados, 11h30 às 13h | Welton Nascimbene

Ballet Adulto 2 | Adagio, Port de Bras, Allegros, Piruetas e Pontas
Neste curso, vamos trabalhar tipos de movimentações essenciais no
ballet, com foco em técnica.
Sábados, 10h às 11h30 | Welton Nascimbene

Técnica de Pontas 1
Para alunas iniciando nas pontas, barra e centro com uso de
sapatilhas de pontas.
Segundas, 19h às 20h30 | Andrea Thomioka



Grade 6
Este é o primeiro dos Higher Grades da Royal Academy of Dance, uma
série de 3 cursos cheios de estilo, intensos e belos. Os programas exigem
maturidade artística, e desenvolvem senso de performance, musicalidade
e uso de espaço.
Indicado para alunos com aproximadamente 5 anos de estudo
(dependendo de cada desenvolvimento) e pode ser feito por jovens e
adultos. O bailarino verá crescimento de sua técnica e expressividade
artística ao realizar esse curso.
Terças e quintas, 18h às 19h |  Fabiana Varkulja

ADULTOS 
ROYAL ACADEMY OF DANCE
Grade 4
A filosofia do Grade 4 é expandir os fundamentos adquiridos nos anos
anteriores, fornecendo aos alunos um plano de estudos para seu
desenvolvimento e solidez técnica, incluindo estabilidade central,
colocação correta do corpo, alinhamentos e técnica de giros, enquanto
continua a nutrir a consciência do aluno sobre musicalidade artística.
Sextas, 19h às 21h | Fabiana Varkulja

Intermediate 
Primeiro nível Vocacional do método da Royal Academy of Dance. Nas
aulas os alunos terão foco em técnica clássica. O conteúdo desafia e
inspira os alunos técnica, artística, musical e criativamente com exercícios
que estimulam o pensamento crítico e a aptidão física, além de
desenvolver um senso de performance, dinâmica de movimentos e
interpretação musical. O trabalho de ponta também é iniciado neste
programa.
Terças e quintas, 19h30 às 20h30 | Fabiana Varkulja



Master Class Intensive
Um curso para bailarinos em nível avançado que queiram iniciar
o ano de forma intensiva, com Barra a Terre + Centro com Port
de Bras, Pirouettes & Adagio
Quartas, 20h30 às 22h | Andrea Thomioka
Sábados, 10h a 11h30  | Andrea Thomioka

AVANÇADO
Ballet Avançado | Adagio, Port de Bras, Allegros, Piruetas e
Pontas
Neste curso, vamos trabalhar tipos de movimentações essenciais
no ballet, com foco em técnica.
Segundas e quartas, 19h às 20h30 | Welton Nascimbene

Pontas Avançado
Período de retomada com evolução durante o mês, seguindo
com o foco na Prática de Centro.
Sábados, das 11h30 às 12h30 | Andrea Thomioka



AULAS
COMPLEMENTARES

Condicionamento | Stage Fit RRM: resistência respiratória e muscular para
bailarinos
Neste curso, o enfoque será dado nos exercícios que promovam aumento de
resistência respiratória (fôlego) e muscular, para voltar às aulas e ao palco com
mais preparo.
Segundas, 20h30 às 22h | Andrea Thomioka

Ballet Juvenil e Adulto | Pés & Pontas
Curso desenvolvido pela Bravo! Ballet com o suporte de um fisioterapeuta para
alunos que precisem de um fortalecimento adequado para uso das sapatilhas de
ponta. Foco nas musculaturas intrínsecas dos pés e estabilizadores de tornozelo
para usar as sapatilhas com mais força e segurança
Segundas, 18h às 19h | Andrea Thomioka
Terças, 19h30 às 20h30 | Andrea Thomioka

Juvenil e Adultos | Flexibilidade
Curso com foco em alongamento para complementar o retorno das atividades
físicas.
Terças, 18h30 às 19h30 | Andrea Thomioka
Terças, 8h às 9h | Ana Yazlle

Progressing Ballet Technique
O método, inspirado no pilates e no ballet clássico, trabalha o fortalecimento
muscular, equilíbrio, alongamento e também tem um grande benefício na
reabilitação da saúde, tendo como princípio o trabalho da memória muscular
dentro do ballet.
Quartas, 18h às 19h | Tilly Garcia



Adultos | Power Ballet Original
Com base na Medicina da Dança e Ciência do Esporte, as aulas
unem os fundamentos do ballet, Pilates, ginástica localizada e
treinamento funcional, e com exercícios específicos visam
melhorar o condicionamento fisico de seus praticantes, que
podem ou não ser bailarinos.
Quartas, 10h30 às 11h30
Terças e quintas, 12h30 às 13h30 | Camila Lacerda

LANÇAMENTO

Ballet Juvenil e Adulto | Meu Primeiro Repertório
Uma aula de ballet especialmente montada para praticar trechos de ballets
consagrados. Neste curso de férias, o tema escolhido foi O Quebra-Nozes
Segundas e Quartas, 15h30 às 16h30 | Tilly Garcia

As modalidades Lançamento terão custo adicional para alunos já matriculados e poderão entrar
para a grade de aulas do ano de 2022 se houver formação de turma. Consulte a secretaria.

Bravo! Basics | Ballet do Zero
Para adultos que queiram começar o ballet - sem nenhuma experiência prévia,
ou que tenham parado há muito anos. Essa turma é para você.
Segundas e Quartas, 12h30 às 13h30 | Tilly Garcia

Repertório & História
Para adultos, a partir do nível intermediário. A aula irá focar em um repertório do
ballet e todos os seus exercícios, desde a barra, serão programados para uma
correta execução da variação proposta.
Quintas, 17h30 às 19h | Andrea Thomioka

Jazz Infanto Juvenil
Uma aula para crianças e jovens dançarem ao som de ritmos variados de jazz
dance e jazz musical.
Terças e quintas, 14h às 15h | Camila Lacerda

Técnica Clássica com Neyde Rossi
Indicada para jovens e adultos de nível intermediário a avançado, com uma das
grandes mestras de dança do Brasil.
Quartas, das 14h às 15h30 | Neyde Rossi



INFORMAÇÕES
Data: 10 a 29/1
Aulas presenciais
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 532

Quem pode participar do Intensivo Bravo! Ballet?
Novos alunos, alunos Bravo! Ballet, alunos de fora, professores
de dança, crianças, jovens e adultos, de todas as idades e
todos os níveis técnicos.

Como funciona?
Todas as aulas de janeiro terão temas especiais para
intensificar seu aprendizado em dança. As aulas acontecem
nos horários descritos neste material (e podem ser consultados
também no site www.bravoballetbrasil.com.br).

Como escolher as minhas aula?
Para alunos matriculados na escola, basta participar da sua
turma. Para novos alunos, as aulas são divididas em Iniciante,
Intermediário e Avançado. Você pode consultar nossa
secretaria para ajudarmos a indicar as melhores opções. Para
crianças, há sugestão de idades, que podem variar de aluno
para aluno.

Somente alunos da Bravo! Ballet podem participar?
Não! O Intensivo Bravo! Ballet é um curso de férias que pode
ser frequentado por qualquer pessoa.

São quantas vagas por curso?
10 a 15 vagas, dependendo do curso. Algumas aulas já estão
próximas do limite e as turmas "Lançamento" serão formadas
a partir de 3 alunos. Na dúvida, fale com nossa secretaria.



INFORMAÇÕES
O curso tem certificado?
Sim, os participantes que frequentarem 80% das aulas vão
receber certificado digital de seus cursos.

Qual o uniforme para as aulas?
Os estudantes devem usar roupas de aula de dança.
Sugerimos os modelos adotados pela escola (solicite à
secretaria).

O uso de máscara é obrigatório?
Sim, durante as aulas e nas dependências da escola.

Posso fazer aula on-line?
Não, todas as aulas serão presenciais.

Quais os valores das aulas?
O valor de janeiro é calculado pela sua carga horária semanal:
1h semanal: R$ 255/mês
1h30 semanal: R$ 360/mês
2h semanais: R$ 455/mês
2h30 semanais: R$ 550/mês
3h semanais: R$ 620/mês
3h30 semanais: R$ 675/mês
4h semanas: R$ 720/mês
4h30 semanais: R$ 770/mês
Passe livre: R$ 790/mês

Alunos matriculados na Bravo! Ballet: pagam somente a
diferença da sua mensalidade (se houver), exceto para os
cursos "Lançamento". 



INTENSIVO
BRAVO! BALLET

https://forms.gle/XxwzwJapCqXxLnQJA

VOLTAR | DANÇAR | MELHORAR

Inscrições:

https://forms.gle/XxwzwJapCqXxLnQJA

