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Forma de Ensino

- Cuidado com aluno

- Trabalhar com os diversos físicos e potenciais

- Entender a necessidade de aprendizagem de cada um

- Não esperar por uma sala padrão
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Como criar as sequencias

- Professor tem a liberdade de criar as sequencias de acordo com sua 

criatividade respeitando os tempos e frases musicais, assim como o 

programa de ensino.

- Nos anos iniciais a sequencias devem ser simples e focadas na 

repetição do movimento de forma mais lenta.

- Repetição 3x ou 4x
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Como criar as sequencias

Tempo Músical
- Conceito do anacruse     (e 1 e 2 e 3 e 4)

Exemplos de Sequencias com plié:

- Demi-plié frente a barra 

- Grand-plié frente a barra

- Demi e grand plié frente a barra

- Demi e grand plié frente a barra e relevés

- Demi e grand plié de lado a barra sem braço
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Como criar as sequencias
Exemplos de Sequencias com plié:

- Demi e grand plié de lado a barra com braço

- Aumentando a velocidade dos movimentos

- Acrescentando elementos: relevés e port de bras

- Acrescentando poses

- Acrescentado fouettes pra trocar de lado

- Acrescentando port de bras mais elaborados

- Grand plié como preparação para piruetas
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 O que é a Extensão Universitária do 
Método  Vaganova

A Extensão Universitária Método Vaganova Prático aborda todos os níveis 

da formação de escolas como o Bolshoi e o Kirov, mas de maneira que 

possa ser aplicado em escolas de ballet particulares.

O Curso é dividido em 3 módulos com uma nova divisão de níveis de 

acordo com a realidade da maior parte de escolas de dança particular.
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A Metodologia Vaganova na Rússia e em escolas oficiais com Bolshoi, 

Kirov, Perm, é aplicada em 8 anos, sendo aulas de segunda a sexta de 1 

hora e meia de ballet, além de aulas complementares como Ginástica, 

Aulas de Dança a Caráter, Aulas de Música entre outros.

Além disso os alunos entram no primeiro ano de ballet entre 9 e 10 anos 

e se formam no início da maioridade 17/18 anos.

 

E como no Brasil, não há nenhuma escola de ballet que consiga já iniciar 

nos primeiros anos de ensino, aulas todos os dias de uma hora e meia, e 

quase que 100% das escolas tem apenas 1 hora de aula 2x por semana, 

propomos uma redivisão do método onde a carga horária vai 

aumentando gradativamente, e consequentemente o tempo de 

formação, ao invés de 8 anos, passa a ser de 10 anos.



Níveis de ensino

Elementar:          1º, 2º, e 3º ano

Intermediário:     4º e 5º ano 

Avançado:           6º ao 8º ano 

Método Vaganova na Russia

Método Vaganova adaptado a realidade de escolas particulares 

Elementar:          1º, 2º, 3º ano e 4º ano

Intermediário:     5º, 6º e 7º ano 

Avançado:           8º ano,  Pré-Profissional (9º), Profissional (10°) 
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Não importa sua técnica de ensino atual, você terá acesso a diferenças 

de nomenclatura, lógica e todos os detalhes que a Metodologia Vaganova 

traz e aprenderá conosco soluções práticas para as suas aulas.

Pra quem quer ensinar o método com SEGURANÇA E PROPRIEDADE

Abordará toda a matéria que deverá ser apresentada em cada ano de 

formação.



Tempo de Curso

A extensão será um curso on-line com todo o conteúdo em aulas

gravadas e também aulas ao vivo pra tirar dúvidas e fazermos a

aplicação do método no corpo de vocês.

Como é on-line você poderá fazer no seu tempo, o curso completo

você tem acesso por dois anos e se fizer apenas um módulo o acesso

é de um ano.

Mas cada módulo pode ser feito em até 4 meses, vai depender da

sua dedicação.



É uma graduação?
Não será uma graduação ou pós graduação será uma extensão universitária reconhecido pelo

MEC e chancelado pela faculdade de Brasília 

O curso de extensão é oferecido pelas universidades como uma oportunidade de formação de

curta duração, para complementar a graduação com conteúdos relacionados ao curso, não

sendo parte dele obrigatoriamente, inclui atividades práticas, acadêmicas, culturais e outras.

Disponível em modalidades presencial e a distância (EAD), o curso de extensão universitária

pode ser realizado por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não vínculo com a

faculdade que o oferta, e nem mesmo é exigido diploma de nível superior. Então mesmo que

alguém não tenha diploma universitário tendo concluído o ensino médio pode receber o

certificado de extensão

A extensão universitária integra as atividades de pesquisa e ensino, quer seja no nível de

graduação ou de pós-graduação 



Avaliações e Certificado

Ao final do Curso, todos os professores deverão montar uma aula de cada nível

que será avaliada pela nossa comissão de professores. 

A aula deverá ser colocada no youtube de maneira não listada, nossa equipe irá

avaliar uma a uma e irá dar um feedback individual pra cada professor.

Caso haja necessidade o professor terá uma consultoria individual pra saber o

que precisa melhorar e caso não esteja apto a receber o certificado poderá

reassistir as aulas e terá novo prazo pra enviar novas aulas.

 

Para receber o Certificado de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC

você precisará cursar os 3 módulos e apresentar todas as avaliações.



Posso certificar meus alunos?
O título é para o professor.

Para ao alunos nós temos avaliações específicas pra que obtenham certificado

de formação como bailarinos

Mas você pode sim dizer que você tem o reconhecimento do MEC pra poder

formar essa bailarina 

Estamos trabalhando pra que consigamos estender o certificado pros alunos

então não consigo te dar uma posição neste momento 

Mas acredito que dentro de alguns meses já tenhamos também essa facilidade



Valores

Um módulo - R$ 2397,00*

*Para receber o certificado precisa realizar os 3 módulos.

Curso Completo com 3 módulos - R$ 5997,00

CUPOM: SEMANAVAGANOVA (5% DE DESCONTO SÓ DIA 26/08/2023)

Parcelamento: em até 10x sem juros no cartão de crédito ou no link

recorrente (só o valor da parcela)



Inscrições

https://www.mostradanca.com/vaganovapratico

https://www.mostradanca.com/vaganovapratico

