
PAP
PROGRAMA DE ALTA PERFORMANCE

                                              
A Dance Spot Conservatório de Dança, através do Programa de Alta Performance (PAP), proporciona aos seus alunos

uma carga de treino extraordinária, exigente e especifica para trabalho performativo de alto nível. Este programa, em para-

lelo com a matriz dos Cursos de Dança, permite a aquisição de competências fundamentais para o trabalho de palco, per-

formativo, com alto rigor técnico e artístico, para participação em concursos, festivais, cursos no estrangeiro ou preparação

para audições.

O PAP é ministrado por uma equipa técnica especializada com alto nível de qualidade e formação. 

Os alunos dos cursos livres e oficiais podem fazer parte do PAP mediante uma inscrição (avaliada e aceite ou não pela

equipa técnica) e pagamento respetivo do programa.

Para além da formação prática, o PAP contempla também (para os que assim o desejarem) acompanhamento de Mind

Coaching, Nutrição e Osteopatia, de forma a que o trabalho do bailarino seja equilibrado como um todo, do ponto de vista

físico, emocional e psicológico.

Para uma formação sólida em Dança, que lhes permita seguir uma carreira profissional e performativa na área da Dança,

o PAP é o programa ideal para exponenciar as capacidades dos alunos. As aulas de PAP destinam-se a alunos que pre-

tendam realizar trabalho de melhoria individual com acompanhamento personalizado e privado. Os alunos, através deste

programa, potenciam a sua formação e capacidade performativa, através de um horário extraordinário, acumulativo e pa-

ralelo ao Curso de Dança.

PAP – Programa de Alta Performance

Preçário

Designação Duração Valor Validade

Aula privada B1 1 hora (60 minutos) 50,00€ 1 semana

Aulas privadas B2 5 horas (300 minutos) 225,00€ 2 meses

Aulas privadas B3 10 horas (600 minutos) 400,00€ 1 mês

Aulas privadas B4 15 horas (900 minutos) 525,00€ 1 mês

Condições

O PAP funciona com blocos de aulas privadas.
Cada Bloco contempla um determinado número de minutos que pode ser repartido consoante a necessidade do aluno.
Ao adquirir um Bloco de aulas, o mesmo deve ser utilizado num período de validade pré-estabelecido.
As aulas são agendadas tendo em conta a disponibilidade do aluno, professor e estúdio.
O pagamento de cada Bloco deve ser efetuado antes do início da utilização do mesmo através de transferência
bancária.
Em caso de trabalho em dueto o valor de cada Bloco é dividido pelos dois alunos.

A Direção


