BA LLET CRISTINA VA Z
30 anos

32 ANOS

NÚCLEO DE DANÇA SANTO AGOSTINHO
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APRESENTAÇÃO

01
A

dança é um importante elemento
para a formação e integração do ser humano, que se
revela através da arte e da cultura.
O Ballet Cristina Vaz é uma instituição de excelência
e por isso, uma referência no ensino do ballet
clássico, por promover uma trajetória positiva e de
valiosa contribuição técnica, artística e pessoal para
seus alunos.
Temos como valores, a qualidade, a busca pelo
conhecimento, o incentivo à reflexão, o trabalho
em equipe, a afetividade, o respeito à diversidade,
a humildade, o comprometimento e a positividade.

O

Ballet

Cristina

Vaz,

escola

especializada no ensino do ballet clássico, tem uma
experiência de 32 anos, com seu foco de atuação
dentro dos Colégios, mantendo atualmente cinco
unidades de ensino: Colégio Santo Agostinho
(Unidades Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima),
e Colégio Magnum Buritis e o Espaço Ballet Cristina
Vaz, no bairro Santo Agostinho.
O Ballet Cristina Vaz se dedica em contribuir e
representar mais uma engrenagem na educação
dos alunos, contemplando o ser humano em sua
totalidade.
Por esta perspectiva, o Ballet oferece um programa
de ensino diferenciado. Além da contínua busca
pelo aprimoramento do conteúdo técnico e artístico,
fundamental para a formação de um bailarino, a
escola estimula a integração, a pesquisa, a reflexão e
a busca pelo conhecimento, desenvolvendo o olhar
crítico e inovador em relação às artes.
Assim, visamos contribuir de forma significativa
para a formação humana por meio da dança,
oferecendo uma educação abrangente, integrando o
desenvolvimento acadêmico, artístico e formativo.

EXPERIÊNCIA E FOCO
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DIREÇÃO

O

Ballet Cristina Vaz é dirigido por Cristina Vaz, administradora
de empresas registrada pelo Conselho Federal de Educação Física, professora e
coreógrafa.
É membro oficial da Royal Academy of Dance.
Foi, em 1997, a única brasileira a receber da Royal – com mérito, mais uma graduação
pelo exame e pesquisa científica na área de Anatomia e Técnica.
Foi a primeira brasileira a obter o Teaching Diploma desta Academia.
É formada também pela Royal em Psicologia, Desenvolvimento e Aprendizagem
da Criança.
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Atuou, como mentora desta conceituada academia, na preparação de professores.
É credenciada para o Best Performace and Movement, Método de Treinamento
Físico, específico para bailarinos.
Como bailarina, recebeu Alta Recomendação no exame de nível máximo da Royal
Academy – o Advanced. Foi premiada como solista no Concurso de Dança em
Joinville, o maior festival de dança do mundo. Atuou como primeira solista em
grandes clássicos de repertório e estudou com personalidades de destaque nacional
e internacional, como Fernando Bujones, Bertha Rosanova, Maria Clara Salles,
Khristine Perrot, Eduardo Helling, Tina Stuart, entre outros.
Além de sua formação acadêmica especializada em metodologia inglesa, Cristina
Vaz participou de cursos de metodologia russa com renomados professores, como
Anna Koblova, Maikon Golini, Galina Kozlova e metodologia cubana, com Ofélia
Gonzáles, Amparo Brito e Mercedes Beltran.
Em sua formação, ainda pode se destacar: Cinesiologia Aplicada, pelo Instituto
Brasileiro de Cinesiologia Educacional; Barre e a Terre, com Melissa Travagini;
Curso de pontas com Julita Pressoti e Cecília Kerche; Danças Húngaras, Russas e
Polonesas com Anuska Roes. E mais uma série de outros cursos, como Flexibilidade
e Força, Neuroaprendizagem e Psicomotricidade no Ballet, Prevenção de Lesões,
Pas de deux, Musicoterapia, História Da Dança, Gestão para Escolas de Dança,
Iluminação Cênica, Variações de Repertório, Composição Coreográfica, Maquiagem
Artística, entre outros.

EQUIPE

O

Ballet Cristina Vaz conta com uma
equipe de professores e coordenadores formados em
ballet clássico, qualificados, treinados e alinhados
com a metodologia , programa de ensino e proposta
pedagógica da escola.

Acompanhamento
Todos os alunos recebem o acompanhamento constante
de Cristina Vaz.
Um relatório de avaliação individual é entregue aos pais,
com as considerações dos aspectos avaliados durante o
processo de aprendizagem de seus filhos.
Periodicamente são realizadas pesquisas para avaliar a
satisfação dos pais e alunos.
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Níveis
Oferecemos onze níveis de aprendizado: Iniciação à Dança, Pre-primary, 1º ao 5º grau, Intermediate
Foundation, Intermediate e o Ballet Jovem Cristina Vaz, que representa o nível avançado da escola.

Teatro e Música
Técnicas teatrais e de musicalização são partes integrantes das aulas, desenvolvendo nos bailarinos o ritmo,
a sensibilidade musical, a capacidade de interpretação e de comunicação.

Treinamento Físico
Durante as aulas de ballet, os alunos seguem um programa de treinamento físico específico para bailarinos,
visando aprimorar a técnica da dança, prevenindo lesões e adquirindo qualidades físicas importantes, como
a força e a flexibilidade.

METODOLOGIA

O

Ballet Cristina Vaz mantém como base de seu
programa de ensino a metodologia inglesa da Royal Academy of
Dance, que compreende a técnica clássica, movimentos livres e
o estudo das danças a caráter – estilo ucraniano, russo, húngaro,
polonês, e outros. Presentes nos grandes ballets de repertório, as
danças a caráter possuem metodologia própria de ensino, com
terminologia técnica específica.
A partir do Intermediário, os alunos têm oportunidade de
fazer aulas que compreendem diferentes métodos de ensino,
ampliando o conhecimento acadêmico do ballet clássico e suas
diversas linhas de trabalho.
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Exames da Royal Academy of Dance
A Royal Academy of Dance, uma das mais tradicionais e conceituadas entidades pedagógicas de ballet clássico
do mundo, é reconhecida como uma Instituição de Certificação na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte. Possui um corpo de examinadores internacionais que avaliam bailarinos em todos os níveis. O Ballet
Cristina Vaz, credenciado pela Royal, prepara os alunos a partir do terceiro grau, para prestarem esses exames.

100% de Aprovação na RAD
Em todos os anos, desde a sua fundação, o Ballet Cristina Vaz obteve 100% de aprovação de seus alunos nos
Graded Examinations in Dance da Royal Academy of Dance, resultado que ratifica a excelência na sua qualidade
de ensino.

Certificado Internacional – Reconhecimento e Acreditação
Os alunos que prestam os exames da Royal, aos serem aprovados, recebem o Certificado da Royal Academy
of Dance, de reconhecimento internacional, além de receberem um valor de acreditação no Quadro de
Qualificações (Qualifications and Credit Framework) da Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales.
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A

arte da dança não se limita ao método e programa técnico de ensino específico de cada
modalidade. Com objetivo de estimular a pesquisa, o autoconhecimento, o questionamento e a inovação, o
Ballet Cristina Vaz promove cursos, aulas complementares, palestras e curso de férias com os professores e
profissionais especialmente convidados, para abordarem temas específicos. Exclusivo do Ballet Cristina Vaz, o
programa complementar é bem estruturado e apropriado à capacidade física e mental dos alunos, proporcionando
uma educação abrangente e segura.

Programa Complementar
Aliado ao programa da Royal, a escola oferece um
programa complementar teórico e prático.

EDUCAÇÃO ABRANGENTE

Temas teóricos
Anatomia Aplicada à Dança.
A dança coloca o bailarino em profundo envolvimento
com seu corpo. O conhecimento da anatomia aplicada
à dança é fundamental para maior conscientização
corporal e entendimento da técnica e sua segura
aplicação, evitando futuros danos físicos e lesões.
Para a realização dessas aulas especiais, o Ballet
Cristina Vaz mantém uma parceria com a Faculdade
UNI-BH, que disponibiliza o seu Laboratório de
Anatomia.
Aulas relacionadas:

Lesões: prevenção e tratamento
Anatomia funcional do sistema musculoesquelético
Análise cinesiológica do ballet clássico
Quando introduzir as sapatilhas de ponta

Nutrição
O desempenho do bailarino está diretamente ligado
à sua alimentação. Uma alimentação saudável e bons
hábitos alimentares vão melhorar a sua performance,
sendo imprescindível, também, para melhoria da
qualidade de vida.
Aulas relacionadas:

Nutrição Esportiva
Hábitos Alimentares Saudáveis

Teoria Musical
Dançar com precisão rítmica e com habilidade para reagir ao fraseado e à dinâmica
musical é uma das qualidades mais importantes em um bailarino. Para desenvolver
este requisito é necessário conhecer os elementos da teoria musical, os ritmos, além
da terminologia musical, que descreve o estilo, a dinâmica e o andamento da música.

Terminologia Clássica
Os termos referentes ao ballet são sempre escritos em francês. Conhecer a terminologia
clássica possibilita melhor entendimento dos passos e dos nomes utilizados durante
a aula de ballet.

História da Dança
A história da dança nos remete às linhas mestras que conduziram à sua estruturação
e evolução. Leva-nos, ainda, à concepção dos ballets de repertório no contexto
histórico em que surgiram, às estruturas arquitetônicas dos teatros, aos figurinos
de época e a uma infinidade de valiosas informações dessa fascinante forma de arte.

Temas práticos
Maquiagem Artística
Os bailarinos devem conhecer as técnicas de maquiagem para o palco, pois, além
de realçar a expressão, a maquiagem artística é importante na caracterização do
personagem e deve ser elaborada de acordo com a iluminação e o figurino.

Variações de Repertório e Solos
Dançar as variações de repertório do ballet clássico representa perpetuar a história,
preservar um patrimônio cultural, além de proporcionar um desafio e aprimoramento
técnico e artístico imprescindível na formação de um bailarino.
O Ballet anualmente se dedica na criação de solos e remontagens de repertório
para os alunos que desejam se dedicar mais ao estudo do ballet clássico e aos
ensaios dos solos.

Pas de deux
Bailarinos, que alcançam níveis mais avançados, tem oportunidade de conhecerem as
técnicas de pas de deux, por meio de aulas específicas.

Contemporâneo
Considerando a importância do balé neoclássico, o Ballet Cristina Vaz oferece aulas
de técnica contemporânea para que os bailarinos, a partir do Intermediário, possam
se tornar mais versáteis e serem capazes de dançar coreografias que, apesar de
incorporarem linhas e elementos clássicos, requerem formações não convencionais e
composições mais inovadoras.

APRESENTAÇÕES
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O

contato com o público é inerente à arte da dança. Por meio das apresentações,
o ballet se perpetua como forma de expressão cultural, na formação crítica da plateia,
despertando o interesse pelas artes em geral.
Dessa forma, os bailarinos adquirem maior controle emocional, desenvolvem qualidades
de socialização, desinibição, e elevam a sua autoconfiança e autoestima. Aprimoram a
capacidade de persistência, de esforço e de atuarem em grupo, com senso de compromisso e
responsabilidade, qualidades que os acompanharão para o resto de suas vidas.
Para pais e familiares, cada apresentação se constitui um motivo para demonstrarem o seu
apoio e oportunidade para acompanhar o desenvolvimento dos bailarinos e seus filhos.
Para vivenciar essa experiência e proporcionar o amadurecimento pessoal, técnico e artístico,
o Ballet Cristina Vaz promove várias oportunidades aos seus alunos:

Aulas Abertas
As turmas de Iniciação à Dança iniciam as apresentações em Aulas Abertas para
pais e familiares, demonstrando uma aula temática, por meio de exercícios e
atividades lúdicas, despertando o prazer de dançar.

Mostra Especial de Aulas
A Mostra Especial de Aulas representa um dos mais importantes eventos da escola
e compreende uma apresentação de aula no palco, com o acompanhamento de uma
pianista convidada. Os alunos realizam exercícios de centro, revelando cada etapa
da formação e composições coreográficas elaboradas pelo grupo, estimulando a
criatividade e interação do mesmo.
Grupos e solistas do Ballet Cristina Vaz são convidados e se apresentam no evento,
estimulando as pequenas bailarinas que iniciam os estudos do ballet.

Mostra Coreográfica
de Solos
Para os bailarinos que se dedicam ao estudo dos solos
clássicos ou variações de repertório, o Ballet Cristina
Vaz realiza a Mostra Coreográfica de Solos, em evento
exclusivo para os mesmos e seus familiares.

Espetáculos Anuais
Os espetáculos são produções realizadas anualmente para os alunos do Ballet e apresentados nos principais
teatros de Belo Horizonte.
As montagens são exclusivas do Ballet Cristina Vaz, em estórias inéditas ou baseadas em ballets de repertório.
Espetáculos já produzidos: Lucille, Flor de Angara, Conto de Fadas, Um Sonho de Natal, 10 Anos, Cinderela,
A Bela e a Fera, O Quebra-Nozes, Aisha, O Medalhão da Fortuna, Asas Azuis, Além do Arco-Íris, Grandes
Clássicos, O Despertar, O Encanto, A Magia de Litz, 20 Anos em Cena, A Bela Adormecida.

CONCURSOS E
PREMIAÇÕES

O

Ballet Cristina Vaz é presença marcante em conceituados e importantes concursos de
dança do país, conquistando diversas premiações ao longo de sua trajetória.

Premiações de Grupos e Solistas
A escola conquistou, ao longo de muitos anos, primeiros lugares em conjuntos, duos, trios e solos
na modalidade de ballet clássico, nas categorias juvenil, adulto e avançado nos concursos: Passo de
Arte Minas, Dançaraxá, Festival de Inverno Belo Horizonte e Nova Lima, Concurso RV, Concurso
Internacional Passo de Arte, Concurso do Conselho Brasileiro de Dança.
Título de Melhor Grupo no Dançaraxá, concurso que reuniu mais de 2.000 bailarinos de todo o
estado, em Araxá.
Comenda Especial do Conselho Brasileiro, como destaque nos eventos competitivos em 2018.
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Melhor coreografia nos concursos Passo de Arte Minas, Festival de Inverno RV Minas.

Bailarinas em Destaque
Bailarinas do Ballet Cristina Vaz foram agraciadas com bolsa de estudos na Argentina, nos Estados
Unidos, na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, além de serem selecionadas para seletivas brasileiras
de importantes concursos internacionais: Prix de Lausanne, World Ballet Competition e Concurso
Internacional de Bailado do Porto.

Convites para Concursos Nacionais e Internacionais
O Ballet, além de conquistar o primeiro lugar com a coreografia Sevilhana e segundo lugar com a
coreografia Dança Húngara no Passo de Arte, foi honrado com convite para participar da Seletiva
Brasil do Youth America Grand Prix, com o grupo clássico adulto e juvenil.
Melhor grupo no Concurso do Conselho Brasileiro de Dança e convidado para o Concurso
Internacional de Goiás, com a coreografia Arbo.
Premiado no Concurso Internacional do Passo de Arte, o Ballet foi selecionado para representar o
Brasil no Concurso Internacional de Bailado do Porto em 2019, com coreografias de conjunto, duo e
solos clássicos.

Única escola brasileira premiada com dois troféus de primeiro
lugar no Concurso Internacional de Bailado do Porto em 2019,
em conjuntos clássicos avançado e duo neoclássico

Viagens e Intercâmbio
Cultural
O Ballet Cristina Vaz realiza viagens, promovendo
a interação dos bailarinos, o intercâmbio cultural e
amadurecimento artístico.
Além das apresentações, os bailarinos têm
oportunidade de fazer cursos com mestres
renomados e vivenciarem experiências únicas.
Destaca-se a participação do Ballet Cristina Vaz no
famoso Festival de Dança de Joinville, considerado
o maior festival de dança do mundo, sendo todos
os grupos do Ballet, até hoje, selecionados para este
festival.

Eu louvo a Dança
Santo Agostinho
Eu louvo a dança, pois ela liberta o ser humano
do peso das coisas – une o solitário à comunidade.
Eu louvo a dança, que tudo pede e
tudo promove; saúde, mente clara
e uma alma alada.
Dança é a transformação do espaço, do tempo e
do ser humano, este constantemente em perigo
de fragmentar-se, tornando-se somente
cérebro, vontade ou sofrimento.
A dança, ao contrário, pede o homem inteiro,
ancorado no seu centro.
A dança pede o homem liberto, vibrando
em equilíbrio com todas as forças!
Eu louvo a dança!
Ser humano, aprenda a dançar!
Senão os anjos do céu não saberão
o que fazer de você.

MATRÍCULAS 2020

QUALIDADE,
EXPERIÊNCIA
E PRATICIDADE
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32 ANOS
NÚCLEO DE DANÇA
SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE

Quadro de Horários 2020
BALLET CLÁSSICO

TURMAS

DIAS

HORÁRIOS

Iniciação à Dança (*4 e 5 anos)

6a

18h às 18h50 (lista de espera)

Pre-primary (*5 a 7 anos)

3a e 5a

18h às 18h50 (lista de espera)

Primary (*7 a 9 anos)

2a e 4a

18h às 18h50 (lista de espera)

1º grau (a partir de 8 anos)

3a e 5a

19h às 19h50

2º grau (a partir de 9 anos)**

2a e 4a

18h55 às 19h55

Básico 4 (a partir de 10 anos)**

2a, 4a e 6a

20h às 21h (2ª e 4ª)
19h às 20h (6ª)

*Idades mínimas completas até março de 2020
**2º e Básico 4: necessita avaliação prévia do bailarino

JAZZ • NOVA TURMA EM MARÇO

TURMAS

DIAS

HORÁRIOS

INÍCIO

Jazz (*a partir de 10 anos)

3a e 5a

20h às 21h

10 de março

*Idade mínima completas até março de 2020

Investimento
Matrícula: R$ 160,00
1x por semana: R$ 175,00
2x por semana: R$ 290,00
3x por semana: R$ 390,00
MATRÍCULAS ABERTAS - VAGAS LIMITADAS
Para alunos do Colégio: diretamente na secretaria do
Ballet, no Colégio Santo Agostinho, das 17h às 21h.
Para não alunos do Colégio: envie um e-mail para
sabelohorizonte@balletcristinavaz.com.br informando o
nome completo de sua (seu) filha(o),data de nascimento,
telefones para contato e turma pretendida para matrícula.
Enviaremos um e-mail, confirmando a vaga e instruções
para a realização da matrícula no Ballet.
Aula Experimental
O agendamento da aula experimental poderá ser realizado
pelo telefone 3335-6914, das 17h às 21h, de acordo com
disponibilidade de vagas.
Mais Informações: 3335-6914, das 17 às 21h
sabelohorizonte@balletcristinavaz.com.br
Conheça e acompanhe nosso trabalho

balletcristinavaz_

Veja as imagens do espetáculo
Aladdin, realizado no Teatro
Sesiminas em dez/2019

31 ANOS

Espaço Ballet Cristina Vaz
Rua Aimorés, nº 2480
Bairro Santo Agostinho • BH
O Espaço Ballet Cristina Vaz oferece
turmas pela manhã, tarde e noite.
Turmas para crianças, jovens e adultos
Ballet Clássico, Jazz, Treinamento Físico para Bailarinos,
Ballet Adulto, Ballet Aeróbico e Teatro

Informações: 3335-6914 das 17h às 21h.

www.balletcristinavaz.com.br/espaco
contato@balletcristinavaz.com.br

