TÉCNICOS
1º e 2º anos
Básico

Curso
2º ano

Queridas alunas,

Sejam bem-vindas à nossa Atividade de Ocupação para o Projeto
Onda Online na quarentena.
Planejamos materiais dinâmicos e divertidos para vocês
continuarem conectados com a dança.
Vamos aos estudos!!!

Port de brás: Escola Vaganova
Mas o que é um Port de Bras?
Significado: Transporte dos braços.
Chamamos técnica de mover os braços adequadamente e os exercícios
para desenvolver esta técnica de Port de Bras.
Na execução do port de bras os braços devem mover-se do ombro e não a
partir do cotovelo, e os movimentos devem ser suaves e fluidos. Ao levantar
os braços a partir de uma posição para outra, deve passar por uma posição
conhecida na dança como a “passagem”.
Logo, um movimento ou série de movimentos feitos por passar o braço ou os
braços por várias posições. A passagem dos braços de uma posição para
outra constitui em um port de bras. Usamos o mesmo termo para um grupo
ou exercícios destinados a movimentar os braços com graça e harmonia.
Analise com atenção o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=l05IvkdJMTQ&t=33s

Ballet Clássico de Repertório
Ballet de repertório é o tipo de ballet que contém uma história
dentro dele, que é representada através de danças. O balé de
repertório precisa contar com um número razoável de bailarinos
e coreografias para ser executado.É um conjunto de coreografias
querendo contar uma história. Tem um conjunto de passos que
deve ser seguido, minuciosamente.
Os balés de repertório contam uma história usando a dança, a música e a mímica.
Foram montados e encenados durante o século XIX, e até hoje são remontados
com as mesmas músicas e suas coreografias de origem, baseados no estilo da
escola que vai apresentá-lo. Seguem tradicionalmente sua criação. No palco se
apresentam os grandes bailarinos, o corpo de baile: normalmente as sequências de
passos não podem ser mudadas.

Temos um convite!
Que tal um encontro virtual?
Olá meninas! Temos um encontro marcado no dia 10/06 para tirar dúvidas das
atividades propostas com a professora Vitória Bento, às 18h no aplicativo
zoom.
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html

Hora de exercitar!!
Vamos revisar o que já foi estudado?
1. Explique detalhadamente como são feitas os três port de brás
estudados?

2. Qual o método que utilizamos como ensino no Centro de Formação
Artística da Onda, criado no século XX pela bailarina russa? Nele, buscase o aprendizado de forma gradual e enfatiza-se a consciência corporal
do aluno a cada movimento.
3. Durante o bimestre aprendemos sobre dois ballets de repertórios, quais
foram eles?
4. Dentre os ballets que foram estudados, o que eles tem em comum?
5. Faça dois resumos explicando a história dos ballet estudados.
Não esqueça de registrar suas respostas no caderno!

https://www.youtube.com/watch?v=l05IvkdJMTQ&t=33s
http://www.mundobailarinistico.com.br/2013/10/a-bela-adormecida.html
https://www.youtube.com/watch?v=3rWFZGABUcE

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html

“Ser bailarina não é só de corpo, é de alma.
Ser bailarina é contagiar alegria e doçura no olhar.
É dançar como o vento move as folhas,
É sentir a música e emocionar-se,
É amar e amar-se...”

Até breve!

Precisa falar com a Onda?
Dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato pelo nosso email:
ondacfa2020@gmail.com

