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Desenvolvemos e melhoramos indivíduos nas
técnicas de dança. Construímos corpos e mentes
saudáveis. Buscamos o melhor desempenho
possível do corpo humano com a segurança e o
devido respeito às individualidades biológicas.

     O ESTÚDIO EMOVERE É PARA QUEM QUER

          começar a dançar.
          
          melhorar a sua dança ou se profissionalizar.

          praticar uma atividade física.

          ter uma melhora na saúde física e mental.

          fazer amizades e ser feliz.
          
       

QUEM SOMOS
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Nossa Equipe

O Emovere tem uma equipe altamente capacitada que
prioriza a qualidade, no atendimento, no preparo e
execução das aulas, nos eventos, nos planejamentos e
em tudo o que faz, aprimorando dia a dia a sua gestão.
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Saiba mais sobre a nossa equipe

https://www.emovereestudiodedanca.com/


Depoimentos
Receber o feedback de nossos clientes e equipe é muito
importante para termos melhorias, poder oferecer cada
vez mais um ótimo serviço, ter um clima organizacional
saudável e feliz, e um ambiente aconchegante que deixe
todos com vontade de ficar mais um pouquinho.
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Tudo de
bom....atendimento,

profissionalismo,
estrutura...escola

nota 1000...
 

Erika Gdikian

Veja mais depoimentos neste link

Espaço acolhedor e
com profissionais
maravilhosas, já

faço aulas no
Emovere a um ano e

não largo mais!
 

Juliana Kitagawa

Uma escola com
atendimento
impecável e

professores de
qualidade!

 
Patricia Marrese

Escola maravilhosa!! Com
profissionais que são seres

humanos maravilhosos,
honestos e com muita

integridade!!  Aulas dinâmicas,
técnicas e muito divertidas!!
Sou aluna há 05 anos e amo 
estar na Emovere!! Uma parte

da minha vida é aqui!
 

Mônica Winik

https://goo.gl/maps/tqixNpb4wWgRPW4w9


Modalidades
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Ballet clássico a partir
dos 4 anos de idade até
a terceira idade.

O Ballet Clássico sempre nos
emociona e nos leva para
diversas épocas. 
Os métodos de ballet mais
reconhecidos mundialmente são
o método russo Vaganova e o
inglês da Royal Academy of
Dance.
No Emovere Estúdio de Dança
trabalhamos com esses dois
métodos.
Nossas aulas são divididas por
graduação respeitando a idade, o
corpo físico de cada um e a
experiência com a técnica que
cada pessoa possui. O aluno
passa por uma aula experimental
para avaliarmos em qual turma
ele deve entrar.
A novidade desse ano é que
abrimos turma para a terceira
idade. 

BALLET CLÁSSICO



Mais que uma técnica específica, a dança contemporânea é
uma coleção de sistemas e métodos desenvolvidos a partir
da dança moderna e pós-moderna. O desenvolvimento da
dança contemporânea foi paralelo, mas separado do
desenvolvimento da New Dance na Inglaterra. 
A dança contemporânea, como proposição, não possui uma
técnica de dança específica que seja sua base. 
O criador/intérprete em dança contemporânea pode partir
de técnicas sistematizadas como ballet clássico, contato-
improvisação, tap dance, dança flamenca ou algumas
técnicas de danças modernas como Lester Horton, José
Limón ou Martha Graham, entretanto, o resultado da
dança não necessariamente é fiel às técnicas que foram
solicitadas. 

Modalidades

EMOVERE ESTÚDIO DE DANÇA

A partir dos 18 anos de
idade.

CONTEMPORÂNEO



 A Dança Jazz tem raízes essencialmente populares. Com
uma evolução inicial paralela a da música Jazz, surgiu nos
E.U.A no final do século passado. Pode-se afirmar,
inclusive,  que nasceu diretamente da cultura negra.
É possível descrever essa dança como uma manifestação
corporal acompanhada de música, marcada pela
polirritmia (quando o corpo acompanha vários ritmos
simultaneamente), movimentos sincopados (quando há
rompimento dos movimentos já internalizados e
estabelecem-se outros padrões de movimentos) e pelo
swing. Ainda que a influência da música jazz seja bastante
intensa sobre a constituição dessa dança, sua prática não
necessariamente é acompanhada desse estilo de música, o
que permite ao praticante liberdade também na escolha
musical. Alguns movimentos vêm do ballet clássico como o
grand battement, o passé e as pirouettes. O Jazz Funk é a
união entre o Jazz Dance e o Hip Hop e o Jazz
Contemporâneo do Jazz Dance com o contemporâneo.

Modalidades
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Jazz dance a partir dos
8 anos de idade.

JAZZ DANCE



As Danças Urbanas aborda
a prática de diversos
estilos: Hip hop, Popping,
Raaga Jam, Video Dance,
Breaking e Locking
seguindo seus fundamentos
e influências da cultura
urbana.
Foi desenvolvida na década
de 1970 por negros e
Latino-americanos. O
krumping surgiu na década
de 1990, em comunidades
Afro-americanas, em Los
Angeles. Sessões de
freestyle e disputas
geralmente são realizadas
numa cypher, um espaço de
dança circular que se forma
naturalmente uma vez que a
dança começa.
A aula consiste em ensinar
os passos de diversos estilos
de danças urbanas em uma
aula dinâmica e
coreografada.
 

Modalidades

EMOVERE ESTÚDIO DE DANÇA

A partir dos 8 anos de
idade.

DANÇAS URBANAS



 

Modalidades
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A partir dos 15 anos de
idade.

ALONGAMENTO

Benefícios da aula de
alongamento do Emovere:

Relaxa o corpo e a mente.
Aumenta a flexibilidade e a
amplitude dos movimentos.
Melhora a circulação
sanguínea. Previne lesões
musculares, entorses entre
outras. Reduz as tensões
musculares e o
encurtamento muscular.
Melhora a coordenação
motora. Desenvolve a
consciência corporal.
Previne problemas
posturais. Deixa o corpo
mais bonito.



 

Modalidades
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A partir dos 15 anos de
idade.

BALLET GYM EMOVERE

Desenvolvido por Silvana
Passos, o Ballet Gym
Emovere é uma aula que
alia passos de ballet com
exercícios de ginástica
localizada, pilates e
alongamento. Os exercícios
são executados na barra, no
solo e no centro no ritmo de
música clássica, eletrônica
e pop, de forma aeróbica e
anaeróbica trabalhando o
fortalecimento muscular, a
flexibilidade, o equilíbrio, a
postura e o
condicionamento físico.



Modalidades

EMOVERE ESTÚDIO DE DANÇA

A partir dos 15 anos de
idade.

FIT DANCE

Criado por Fábio Duarte em
2013, o Fit Dance é uma
aula dinâmica e divertida
que consiste em praticar
movimentos coreografados
ao som de diversos estilos
musicais. O objetivo é
promover a evolução do
praticante melhorando a
coordenação motora, o
equilíbrio, o
condicionamento físico e a
perda de gordura, além de
bem-estar e melhoria na
qualidade de vida.



FESTIVAIS
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FESTIVAIS
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Planeje o seu tempo

Começe as aulas

Esteja presente

Seja você mesmo

Dançe para o seu propósito

1.

2.

3.

4.

5.

Como se tornar um aluno

Queremos te ajudar a 
evoluir! Vamos juntos?
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Grade de Aulas
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Grade de Aulas
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Grade de Aulas



Onde nos encontrar
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11 91418-1424 ou 11 99135 6878

Rua João Ramalho n° 1206 
Bairro Perdizes em São Paulo

emovereestudiodedanca.com/

Clique no ícone

https://www.instagram.com/emovereestudiodanca/
https://www.facebook.com/emovereestudiodedanca
https://www.youtube.com/channel/UCeNWT1sPU7qf6KIhtRHSvSA
https://www.emovereestudiodedanca.com/
https://wa.me/5511914181424
https://goo.gl/maps/9pqq4d2QSiDWiYMG8


SEJA
BEM-VINDO!

OBRIGADO!
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