
Conservatório 

Fundado em 2004, o Conservatório de 
Música e Dança de Bragança é uma esco-
la especializada no ensino artístico nas 
áreas da Música e Dança contando com 
um quadro docente especializado propor-
cionando um ensino com elevada compe-
tência  e profissionalismo. 

 

 

 

 

CURSO Iniciação 

SUPLETIVO de 

Dança  

( 1 º  c i c l o ) 

Praça da Sé, 5300-265 Bragança 

Tel: 273 328 208 - 967934309 

http://conservatoriobraganca.pt  

Correio eletrónico: 

conservatoriobraganca@hotmail.com  

Vem dançar connosco 

Conservatório  

de Música e Dança  

de Bragança 



O Curso Artístico Especializado de Iniciação de Dança 

é um curso de nível básico (1º ciclo) que se destina a 

alunos com vocação nesta área das artes e que procu-

ram desenvolver as suas aptidões ou talentos artísti-

cos.  

O Curso de Iniciação de Dança é vocacionado para 

iniciar o exercício e aperfeiçoamento das habilidades 

corporais, transmitindo conhecimentos técnicos e ar-

tísticos direcionados à formação em Dança, levando 

em conta o encontro entre a aprendizagem, o domí-

nio da técnica e a aplicação a nível performativo.  

 

 

 

 

 

 

As aulas decorrerão na Secção de Dança do Conserva-

tório.  

In ic iação de  

Dança  

As disciplinas são: Técnicas de Dança Clássica e 

Dança Criativa onde se ensinam, desenvolvem e 

potenciam as aprendizagens da Dança. 

 

 

 

 

Este curso destina-se aos alunos que ingressam 

num dos 4 anos de escolaridade do 1.º Ciclo. 

Acesso ao curso 

Os alunos deverão ter gosto e demonstrar aptidão 

para a Dança. Com o constante desenvolvimento 

do ensino artístico, é consensual que o ingresso no 

1º ciclo é a idade ideal para começar a aprendiza-

gem da Dança.  

A aprendizagem e prática de Dança ajuda ao de-

senvolvimento cognitivo da criança/jovem, melho-

ra a interação com o mundo, tem uma contribuição 

valiosa na educação global dos alunos melhorando 

o seu desempenho académico e o seu bem-estar, 

desenvolve capacidades de comunicação e expres-

são, estimula a capacidade de imaginação e criação 

e contribui para o desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado.  

Disciplinas Carga Horária Semanal 

Técnicas de Dança Clássica 90 minutos 

Dança Criativa 45 minutos 

 

Encargos do curso 

Taxa de inscrição no valor de 30€ (anual). 

O custo do curso é dividido em 7 prestações, pagas en-

tre outubro e abril de cada ano letivo e têm o valor de 

45€ cada. 

 

Inscrições 22/23 

Novas Inscrições (on-line): 

https://secretaria.musasoftware.com/candidatosCMB 

 

As inscrições podem também  ser realizadas presencial-

mente, dias úteis, entre as 9:00/12:30 e 14:00/17:30 na 

Secretaria do Conservatório no Centro Cultural Munici-

pal Adriano Moreira (Praça da Sé), Bragança. 


