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• Para meninas e meninos, é um curso de expressão corporal com iniciação à dança. É um curso para crianças de três a cinco anos, e tem como objetivo principal desenvolver os aspectos 
motores, cognitivos e afetivo-sociais, utilizando para isso elementos básicos da dança, como postura, consciência corporal, noção de espaço, musicalidade, expressividade, criatividade, 
imaginação, memória coreográfica, coordenação motora, desinibição entre outros. 

Ballet Clássico - Baby Class

• Para meninas e meninos, o curso de Ballet Clássico na Escola de Dança Rita Camilo tem como base a “Metodologia Vaganova (Ballet Russo) e é composto por nove anos, sendo o nono ano 
aperfeiçoamento dos bailarinos. Utilizam-se programações, metodologia didática e materiais apropriados para que o aluno desenvolva sua consciência corporal e tome gosto pela arte. 
• O ballet clássico é a essência de todas as danças e pode ser uma atividade para crianças, jovens e adultos, recomendado a partir de sete anos. 
• Pode-se identificar de longe quem estuda ou estudou ballet, porque algumas características se incorporam por toda vida, tais como: porte elegante, corpo alongado e musculatura definida.

Ballet Clássico - Preparatório, Infantil e Juvenil

• Para meninas e meninos, a aula de jazz é constituída por movimentos coreográficos com base na criação livre, usando os princípios do ballet clássico passando pelo ballet moderno. Desenvol-
ve a coordenação motora, habilidade para ocupar o espaço e a expressão corporal, além de ser um excelente exercício físico.

Jazz Dance - Infantil e Juvenil

• Para meninas e meninos, Mulheres e Homens, o Sapateado tem como objetivo produzir sons sincopados e ritmados com os pés.
• O sapato é adaptado para a modalidade que, antigamente, era feito de madeira e hoje em dia, os sapatos são de couro com chapinhas de ferro parafusadas. Com ritmos alegres e 
contagiantes, o Sapateado Americano vem trazendo inúmeros benefícios à saúde como coordenação motora, musicalidade e liberdade de expressão para crianças a partir de 05 anos 
e sem limites para aprender.

Sapateados - Preparatório, Infantil, Juvenil e Adultos

• Para Mulheres e Homens, é uma aula composta em uma parte com dança de diversos ritmos (aeróbio) e outra parte de exercício para fortalecimento muscular. É bastante divertido e excelen-
te para quem deseja perder peso, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, fortalecer tônus muscular e ainda por cima liberar o stress.

Fitness Dance - Adultos

O Colégio EBE Objetivo torna-se em 2019 o 
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Descrição das Modalidades
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O Polo atenderá tanto aos alunos e familiares do Colégio EBE Objetivo quanto o público externo.

POLO AUTORIZADO

*Quantidade mínima para formação de turma de qualquer modalidade será de 8 alunos.


