
ESCOLA DE ARTES 
DE PENACOVA 

 

 

Ballet 

Ficha de Inscrição 

Nome do Candidato: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

D. N.: ____/____/______   Idade: _________ 

Filiação: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Morada (completa): 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

C. P.: _______-______  _________________________________ 

Contato(s): ____________________________________ 

Escola que frequenta: 

_________________________________________ Ano: ______ 

Tem conhecimentos de ballet?       Sim                   Não  

Escola: 

____________________________________________________ 

Professor:  

____________________________________________________ 

Duração: 

____________________________________________________ 

 

Data: ____/____/_______ 

 

O Encarregado de Educação: 

____________________________________________________ 

Escola de Artes de Penacova 

Rua da Eirinha, s/n 

3360-330  Penacova 

Tel.: 239470306 

Fax.: 239478098 

Email: eap@cm-penacova.pt 

http://escolartespenacova.weebly.com 



 

O ensino do ballet na nossa escola, para crianças a 

partir dos três anos, pauta-se pela ética profissional 

que prima por padrões elevados de qualidade técnica 

(um corpo docente dinâmico que aposta no desenvol-

vimento profissional contínuo) e pela prática segura 

num ambiente físico e social adequado e saudável 

(piso técnico, conforto térmico e competências técni-

cas e humanas do corpo docente). A igualdade de 

tratamento entre todos os alunos, bem como a pro-

moção da progressão individual de todos, para que 

atinjam o ponto máximo das suas capacidades únicas, 

são uma prática diária na EAP. 

Os alunos são observados e trabalhados em aula pelas 

professoras e propostos a exames da Royal Academy 

of Dance, a prestigiada academia inglesa reconhecida 

internacionalmente pelos seus exigentes padrões, ou 

outras escolas por opção da EAP. Apostamos na qua-

lidade do ensino e na sua progressão de forma a que 

os alunos possam iniciar na EAP e no final do curso 

ficam com competências para ingressarem no ensino 

superior. 

Ballet Clássico 

 

Na EAP, o ensino certificado da dança clássica é 

responsável por comprovados benefícios: desenvol-

vimento da expressão rítmica e do ouvido musical; 

melhoria e/ou correção da postura; coordenação de 

movimentos; maior flexibilidade e força muscular; 

concentração, memória e capacidade de observação; 

desenvolvimento de características como perseveran-

ça, autodisciplina, organização e criatividade; aumen-

to da autoconfiança e das competências de interação 

social. 

 

Inscrições 

 

eap@cm-penacova.pt 
 
http://escolartespenacova.webbly.com 
 
Secretaria da EAP 

 

 

 

 

 

Os espetáculos, comemorações, eventos de cariz soci-

al e competições em que os alunos frequentemente 

participarão, irão promover o seu desenvolvimento 

técnico e artístico, a autoestima e as capacidades de 

trabalho em equipa. Enquanto representantes de uma 

escola e/ou de um país, essa participação constitui 

uma mais valia importante transversal a todas as áreas 

do seu desenvolvimento pessoal. 


