
DANÇA CLÁSSICA INFANTIL 
COM MARIANA FLORES

Dias / Horário: Crianças 2 a 4 anos - segundas das 18h às 18h50       
Crianças de 4 a 6 anos - terça e quinta – 18h10 às 19h 
Crianças de 7 a 9 anos - terças e quintas das 17h às 18h  
Valor da mensalidade: 1x por semana: R$150 / 140
2x por semana: R$260  / 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.

Público alvo: crianças
Número máximo de participantes: 9

CV breve da priofessora:
Bailarina há mais de 10 anos. Sua formação em dança começou com Ballet 
Clássico e Jazz. Posteriormente estudou Dança Contemporânea, fazendo 
a formação do profissionalizante de Dança Contemporânea, Primeiro Ato 
escola de dança, em Minas Gerais. Começou a ampliar os seus  saberes 
teóricos sobre dança no Curso de Extensão, Pedagogia do Movimento para 
o Ensino de Dança, na Universidade Federal de Minas Gerais. Aprofundou 
o tecer entre os conhecimentos práticos e teóricos de dança na Faculdade 
de Dança Angel Vianna, RJ, formando-se Licenciada de Dança. No período 
da faculdade trabalhou como estagiária na Cia de Dança Pulsar. Lecionou 
aulas de Corpo e Movimento em escolas e creches, ministrou aulas de 
consciência corporal, na Sofis, empresa de tecnologia. Depois de formada 
trabalhou em Colônias de Férias com crianças e adolescentes, atividades de 
dança e performance cena. Atou como Professora, Bailarina e Performance 
em diferentes  espaço e com distintos diretores, entre eles com Marcelo 
Evelin Piauí, Cia Armorial de Dança, Rio de Janeiro, Colégio Mopi, Rio de 
Janeiro.
 Estuda a Pedagogia Sistêmica e a pratica de C.N.V (Comunicação não 
Violenta). Nos  Últimos seis anos empreende o Projeto, Artístico Bailarina 
Balãozinho, que vem criando uma Dramaturgia Educacional, onde os 
aprendizes dançantes aprendem a usar o corpo, expressando suas emoções 
de uma forma lúdica. 


