
DESCONTOS ESPECIAIS E 
TRANSPORTE GRATUITO PARA TODOS 

OS NOSSOS ALUNOS 
AO LONGO DO ANO LECTIVO

 

Formação Vocacional em Dança
Ballet Clássico
Dança Contemporânea
Repertório
Técnica Clássica de Pontas

-
AULA GRATUITA!VEM EXPERIMENTAR!!

 

a partir dos 3 anos de idade
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Artedança – Academia de Artes, fundada em Outubro de 1999, é um estabelecimento de ensino 
particular especializado no ensino artístico da Dança, que tem como principal objetivo promo-

ver a aprendizagem e prática da Dança. 

ARTEDANÇA PROMOVE A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA DANÇA
Desenvolvendo um projeto, na área da Dança, orientado para a qualidade e para a excelência, 
com enfoque pedagógico nas competências técnicas e artísticas dos nossos alunos, mas 

acima de tudo no desenvolvimento integral da pessoa, permitindo que todos os alunos 
cresçam num ambiente saudável e familiar, consolidando valores como respeito, disciplina, 

autocontrolo, partilha, amizade, entreajuda, solidariedade, alicerces essenciais na formação de 
um ser humano completo e feliz, consigo e com os outros.

PORQUÊ UMA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA DANÇA?
A Dança, estruturada e disciplinada:
.Ajuda na concentração e estimula a memória;
.Promove a auto disciplina e incentiva a auto con�ança
.Desenvolve imaginação e criatividade;
.Desenvolve coordenação, ritmo e musicalidade;
.Ajuda a corrigir a postura
.Desenvolve o auto controlo
.Contribui, comprovadamente, para o sucesso académico

O QUE NOS DISTINGUE 
.Artedança desenvolve um projeto educacional através da Dança, focado na 
excelência humana e na qualidade do ensino, orientando pedagogicamente todos 
os alunos no sentido de os dotar de competências técnicas e artísticas que lhes 
permitam uma futura inserção no mundo pro�ssional da Dança;
.A atenção personalizada a cada aluno; 
.A qualidade e pro�ssionalismo do ensino na ARTEDANÇA  tem reconhecimento 
tanto a nível nacional como internacional, com vários alunos com entrada direta 
em escolas pro�ssionais de dança, tanto em Portugal como no estrangeiro, e 
com vários prémios arrecadados em concursos internacionais de dança;
.Qualidade do nosso corpo docente com habilitações de elevado nível  (profes-
sores com Mestrado em Ensino de Dança e professores convidados com currícu-
lo internacionalmente reconhecido), proporcionando aos nossos alunos um ensino 
de qualidade, rigor e competência!

PROGRAMA DE BOLSAS
Artedança dispõe de um programa de bolsas como meio de assistência �nanceira a 
todos os alunos com elevado potencial artístico na área da Dança, e cujos recursos 
materiais não lhes permite um investimento num ensino vocacional artístico. As 

bolsas serão atribuídas mediante audição marcada. 

TRANSPORTES
Serviço de transporte gratuito para os nossos alunos, em colaboração com todos 
os encarregados de educação cuja vida pro�ssional não permita disponibilidade de 

tempo. 

O BEM ESTAR DO VOSSO FILHO É A NOSSA PRIORIDADE!
CONTACTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES!

 VENHA CONHECER-NOS…

MARQUE A SUA VISITA E UMA AULA EXPERIMENTAL!


