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São Paulo Escola de Dança oferece cursos gratuitos de Iniciação 

à Dança para adolescentes entre 13 e 17 anos 

Inscrições vão até o dia 18 de junho para os cursos de danças urbanas, 
dança clássica, dança criativa e dança contemporânea 

  

 
 

Aulas terão início em 2 de agosto | Foto: Leonardo Pedro 
 
A São Paulo Escola de Dança – novo equipamento da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação 
Pró-Dança, mesma organização social de cultura à frente da São Paulo 
Companhia de Dança – está com inscrições abertas até 18 de junho para quatro 
cursos de Iniciação à Dança voltados para adolescentes entre 13 e 17 anos. As 
aulas são 100% gratuitas e acontecem no 2º semestre de 2022 em formato 
presencial. Para participar do processo seletivo, é necessário estar regularmente 
matriculado no ensino fundamental ou médio e preencher a ficha de inscrição 
disponível no site www.spescoladedanca.org.br/processo-seletivo. 
  
Há quatro opções de cursos disponíveis – Dança Clássica, Dança Contemporânea, 
Danças Urbanas e Dança Criativa –, que somam um total de 120 vagas, sendo 
50% delas destinadas a estudantes em situação de desproteção social ou em 
situação de vulnerabilidade social e/ou relacional. As aulas têm duas horas de 
duração, com periodicidade de duas vezes por semana, e começarão no dia 2 de 
agosto, na sede da Associação Pró-Dança (r. Três Rios, 363 – 1º andar – Bom 
Retiro, São Paulo/SP). A coordenação dos Cursos de Iniciação à Dança é do 
bailarino, coreógrafo e professor Júlio César.  
 
Criada em 2022, a São Paulo Escola de Dança tem direção de Inês Bogéa e 
nasce como um espaço plural e diverso para a reflexão, o aprendizado e a troca 
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de saberes em torno da dança em diálogo com outras linguagens artísticas. A 
sede ficará no Complexo Cultural Júlio Prestes, no centro de São Paulo/SP, que 
está em reformas para receber Cursos Regulares, Cursos de Iniciação à Dança, 
Cursos de Extensão Cultural e Projetos Especiais a partir do segundo semestre 
de 2022. Até lá, a Escola realiza Cursos de Extensão Cultural, em formatos on-
line, híbrido e presencial, na sede da Associação Pró-Dança/São Paulo Companhia 
de Dança, na Oficina Cultural Oswald de Andrade (r. Três Rios, 363 – 1º andar - 
Bom Retiro), também na capital paulista. 
 
Sobre os Cursos de Iniciação à Dança 

 
Dança Clássica – Terças e Quintas-Feiras | 8h às 10h  
A metodologia que será abordada visa introduzir a descoberta do corpo e de sua 
mobilidade por meio de propostas que trabalhem o alinhamento, o equilíbrio, a 
memória, a flexibilidade, a postura, a aceitação, a percepção, sem contar a sua 
capacidade de coordenação motora, musicalidade, noção de espaço, lateralidade, 
concentração, tônus muscular, criatividade, organização do movimento no 
espaço e tempo, entre outros aspectos. 
 
Dança Contemporânea – Terças e Quintas-Feiras | 8h às 10h  
Com foco em consciência corporal, autonomia, qualidade de movimento, criação, 
improvisação e interpretação, o curso proporciona ao estudante o entendimento 
de diferentes linhas de dança e territórios nos quais se insere essa linguagem, 
com a dança contemporânea brasileira, americana, canadense, europeia, entre 
outras. 
 
Danças Urbanas – Quartas e Sextas-Feiras | 8h às 10h  
O curso parte das referências socioculturais dos alunos para apresentar um leque 
de possibilidades artísticas e de corpo que se encontram dentro desse estilo, 
passando pelo locking, wacking, vogue, popping, waving, hip hop, freestyle, 
house, entre outros, em um diálogo com a música, as expressões artísticas de 
rua, as rodas de improvisação e criação, que acentuam o seu desenvolvimento 
motor, rítmico, espacial e de expressão. 

 
Dança Criativa – Quartas e Sextas-Feiras | 8h às 10h  
Por meio de vivências criativas, o curso aborda os elementos e fatores do 
movimento como fluência, espaço, peso e tempo para que cada um possa 
compreender de forma mais ampla como é seu movimento e quais as suas 
características. 

 
Serviço 
Inscrição – Cursos de Iniciação à Dança 
Público-alvo: Pessoas entre 13 e 17 anos  
Requisito: Estar regularmente matriculado no ensino fundamental ou médio 
Prazo para inscrição: Até 18/06/2022  
Link para inscrição: https://www.spescoladedanca.org.br/processo-seletivo/  
 
Redes Sociais da São Paulo Escola de Dança 



 
 

                              
Release para a Imprensa 

Facebook | Instagram | Twitter 
 
Para entrevistas ou mais informações  
 
São Paulo Escola de Dança  
www.spescoladedanca.org.br 
 
Amanda Queirós – Coordenadora de Comunicação e Educativo 
amanda.queiros@prodanca.org.br | (11) 99223-6080 
 
Renata Faila – Analista de Comunicação 
renata.faila@prodanca.org.br | (11) 3224-1380 ramal 345 
 
Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo 
www.cultura.sp.gov.br 
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br 


