
Descrição do curso / Course Description:

A oficina trabalha de maneira dinâmica e lúdica a técnica do Jazz, com foco no desenvolvimento 
da coordenação motora, das noções de ritmo, da criatividade e das relações interpessoais. 
Assim, visa o desenvolvimento progressivo de aspectos técnicos e psicomotores, com foco na 
construção da autonomia através de diferentes exercícios e jogos de atenção, de grupo e de 
criação.

Objetivos de aprendizagem do ano / Learning objectives of the year:

Objetivo Geral:
Iniciar a prática deste estilo de dança aos alunos, trabalhando, para além da técnica específica 
do Street Dance, aspectos como motricidade, ritmo, equilíbrio, socialização, criatividade e etc.

Objetivos Específicos:
- Desenvolver uma postura adequada;
- Distribuir corretamente o peso do corpo bem como transferi-lo durante a execução dos 
exercícios;
- Executar os movimentos básicos fundamentais (andar, correr, saltar...) com agilidade, destreza, 
equilíbrio e boa noção espaço-temporal;
- Trabalhar a flexibilidade, principalmente através das aulas de chão;
- Executar os passos específicos com concentração e empenho, buscando o aperfeiçoamento do 
trabalho de base;
- Trabalhar a musicalidade usando diferentes ritmos;
- Trabalhar a coordenação e dinâmica de movimentos;
- Estimular a sensibilidade e o senso estético através do desenvolvimento de uma prática 
artística;

Evidências de aprendizagem / Assessment

- Avaliações trimestrais;
- Apresentações semestrais aos responsáveis e alunos;
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Conteúdo / Course Content

• Psicomotricidade;
• Exercícios de barra que trabalhem demi plié, grand plié, releve, rolamento, e balance nas 1ª 

e 2ª posições;
• Tendus e jetés paralelos e em un dehors nas 3 direções;
• Rond Jambe decomposto;
• Retiré paralelo;
• Souté e Echapé paralelo e un dehors;
• Grand Battement;
• Exercícios para preparação de giros com marcação de cabeça (Deboulé decomposto, 

preparação para pirouette);
• Dolphin;
• Snake;
• Exercícios de coordenação e saltos como Skip, Caché, Pas de chat paralelo, Sissone, e 

Assemblé;
• Noções acrobáticas (rolamento para frente e para trás, ponte, vela...);


