
BALLET CLÁSSICO INICIANTE, COM 
HELENA MATRICIANO

Dias / Horário: terça, quinta e sexta (14h30 às 16h)
Valor da mensalidade: 1x por semana: R$110 / R$100 (alunos e ex-
alunos FAV / EAV)
2x por semana: R$200 / R$180 (alunos e ex-alunos FAV / EAV)
3x por semana: R$280 / R$260 (alunos e ex-alunos FAV / EAV)

Release do curso:
O curso tem como objetivo apresentar e trabalhar gradualmente os 
fundamentos da técnica respeitando as diferenças individuais dos alunos. 
A aula é composta por:
Exercícios de condicionamento físico – que têm por finalidade trabalhar: 
a organização do corpo a fim de prepará-lo para o bom aproveitamento 
da técnica; a conscientização do aluno das potencialidades e limitações 
de seu corpo; a conscientização da diferença de movimentos articulares e 
musculares; o fortalecimento e o alongamento da musculatura.
Exercícios técnicos – que têm por finalidade trabalhar: a convergência 
entre o aprendizado de passos e a observação da qualidade dos movimentos; 
a coordenação e dissociação do trabalho de cabeça, braços e pernas; a 
memorização de sequências; a utilização da terminologia aplicada aos 
passos aprendidos; a concentração; a musicalidade.

Público alvo: aberto a todos os públicos
participantes: 20

CV breve da professora:
Bailarina de formação clássica, estudou na Escola Estadual de Danças Maria 
Olenewa.  Atuou como bailarina no Ballet Offcina do  io de  aneiroo, s ob a  
direção do professor Edmundo Carijó; na Rede Manchete de Televisão, sob a 
direção do coreógrafo Luis Arrieta; e nos shows Golden Rio e Golden Brazil, 
sob a direção de Maurício Sherman.  Graduada em Dança e Pós Graduada em 
Terapia Através do Movimento pela Faculdade Angel Vianna. Trabalhou como 
coordenadora do Núcleo de Dança e Educação do Centro Coreográfico da Cidade 
do  io de  aneiro de 2010 a 2013. Atualmenteo, é professora de ballet clássico 
da Faculdade Angel Vianna, onde atua também como coordenadora adjunta dos 
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Dança.


