
DANÇA CLÁSSICA INFANTIL 
COM MARIANA FLORES

Dias / Horário: 
Crianças 2 a 4 anos - segundas das 18:10h às 19h       
Crianças de 4 a 6 anos - terça e quinta – 18h às 19h 
Crianças de 6 a 9 anos - terças e quintas das 17h às 18h 

Valor da mensalidade:  1x por semana: R$140
2x por semana: R$250     

Release do curso:
Dança Clássica Para Criança
Um curso de iniciação e apresentação da técnica clássica para crianças, 
com aprofundamento na historia do Ballet Clássico e uma exploração por 
todo o imaginário do mundo das(os)  Bailarinas (os). As aulas têm como 
objetivo trabalhar a consciência corporal da criança, juntamente com a 
criatividade, explorando desta maneira as possíveis relações do corpo com 
o movimento, o espaço e a musica.  O lúdico é usado como ferramenta para 
ajudar a criança na construção e noção de realidade. Assim proporcionar 
uma melhor comunicação da criança com o mundo á sua volta. Buscando 
sempre respeitar e desenvolver a singularidade das crianças enquanto 
potência criativa, alegria e leveza.

Número máximo de participantes: 9

CV breve da priofessora:
Bailarina há 16 anos. Comecei os meus estudo de Dança na modalidade 
de Jazz e Ballet em Sete Lagoas, Minas Gerais. Posteriormente me mudei 
para Belo Horizonte aonde fiz a formação do Profissionalizante de Dança 
Contemporânea no Primeiro Ato, escola de Dança. E o curso de extensão, 
Pedagogia do Movimento para o Ensino de Dança, na Universidade 
Federal de Minas Gerais. Segui para o Rio de Janeiro, continuando os 
meus estudos na Faculdade de Dança Angel Vianna, aonde graduei em 
Licenciatura de Dança. No período da faculdade trabalhei como estagiaria 
na Cia de Dança Pulsar, na escola de Dança Balé da Vila, lecionei aulas de 
corpo e movimento na creche Florescendo. Depois de formada trabalhei 
em colônias de ferias com crianças e adolescentes, atividades de dança 
e performance cena. Fui para o Piauí trabalhar com Marcelo Eveline em 
uma performance. Voltei para o Rio de Janeiro a atuei por um ano na Cia de 
Dança Contemporânea Armorial, fiz parte de um trabalho no Panorama, 
também de Marcelo Eveline. Por Traz da Cor dos Olhos- Cia de Dança 
Pulsar Arrow Inthe Heart- Campo, Piauí. Marinalva- Cia Armorial de Dança 
contemporânea. Batucada- Marcelo Eveline Em todos nos anos participei 
de festivais e mostras de dança dentro das escolas por onde estudei. Hora 
com trabalhos de professores/orientadores e hora com trabalhos autorais.
Entre grupos e solo.”


