
MANUAL PARA INSCRIÇÕES DOS CURSOS REGULARES
DA CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH - 2023

Antes de ver seu curso de interesse, leia com atenção estas informações importantes:

Visando adequar a distribuição do serviço público, ofertado de modo democrático e abrangendo
diversidade e inclusão, a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Cultura, mantém, pelo
segundo ano consecutivo, além do BALLET CLÁSSICO, a modalidade de DANÇA LIVRE, que ISENTA o
aluno de 8 anos ou mais, da obrigatoriedade de submeter-se ou aprovar-se no teste de aptidão
técnica e física. É preservada aos cursos de dança a característica de possuir QUALIDADE
REFERENCIAL para a prática artística. A diferenciação e os modos de concorrer às vagas, será
descrito neste manual.

1. As Modalidades:

1.1 Ballet Clássico: Indicado na qualificação de alunos que podem seguir para a formação
profissional artística em escolas de dança. Nesta modalidade, é requerida o teste de
aptidão física da comissão formada pelos professores e um profissional de fisioterapia,
observando a cota para alunos matriculados na rede pública de ensino e o número de
vagas. A seleção dos inscritos nas modalidades COM TESTE FÍSICO se dará:

1º - Teste físico com data e horário marcado;
2º - Em caso de número de aprovados maior que o número de vagas, sorteio em

data posterior, conforme descrito neste manual.

1.2 Danças Livres: É uma atividade que reúne danças e ritmos variados em uma mesma
modalidade com predominância aeróbica e com músicas de época e atuais. Ideal para
pessoas que gostam de dançar sem necessidade de um par. Nestas modalidades não é
requerido teste de aptidão física e será observada a cota para alunos matriculados na rede
pública de ensino e o número de vagas.

A seleção dos inscritos nas modalidades SEM TESTE FÍSICO se dará somente por
sorteio.

Não é permitida a inscrição para duas modalidades de Dança.

2. Os Cursos:

2.1 Alunos de 5 à 7 anos - Introdução ao Ballet:



O aluno é direcionado para as turmas de acordo com a idade através do sorteio. Confira os dias e
horários das turmas:

5 anos: Turma Baby Class 5 - 2ªf, de 18h00 às 18h45 15 vagas
6 anos Turma Baby Class 6 A - 2ªfs, de 10h00 às 10h45 15 vagas

Turma Baby Class 6 B - 2ªf, de 18h45 às 19h30 09 vagas
7 anos: Turma Preliminar 1 A - 2ªf e 4ªf, de 9h00 às 9h45 04 vagas

Turma Preliminar 1 B - 2ªf e 4ªf, de 10h45 às 11h30 14 vagas

2.2 Diferenciação entre as modalidades dos cursos voltados para alunos à partir de 8 -
Ballet Clássico ou Dança Livre:

Visando a inclusão, a saúde e o aproveitamento da atividade física e cultural por parte do aluno,
aos 8 anos, poderá optar por:

2.2.1 Dança Livre (B), ou seja, a modalidade que não encaminha necessariamente para a
formação profissional no futuro, OU:
2.2.2 Prestar o TESTE FÍSICO para seguir o curso de Ballet Clássico (A), que tem como
objetivo preparar o aluno para a continuidade em escola de formação técnica ou superior a
partir dos 15 anos.

Mundialmente, os cursos de Ballet Clássico (públicos ou privados) observam
e delimitam tecnicamente a estrutura óssea dos candidatos a alunos. Este
fato justifica-se pela complexidade e exigência do treinamento, que poderá
prejudicar severamente o crescimento e a formação óssea da criança, caso
forçada à prática inadequada. O teste físico não é um procedimento
exclusivo da Casa de Cultura.

2.3 Alunos de 8 anos ou mais para Ballet Clássico

O aluno é direcionado para as turmas de acordo com a idade e o teste de aptidão. Portanto, é
voltado para alunos que já tenham realizado em outra instituição o nível de Ballet compatível
com a idade. Confira os dias e horários das turmas

8 e 9 anos: Turma Preliminar 2 - 3ª e 5ª, de 18h00 às 18h45 2 vagas
9 e 10 anos: Turma Básico 1 - 3ª e 5ª, de 17h00 às 17h45 3 vagas
11 e 12 anos: Turma Básico 2 - 3ª e 5ª, de 19h00 às 19h45 7 vagas
13 e 14 anos: Turma Básico 3 - sem vagas
15 anos ou mais Turma Ballet Avançado - 3ª e 5ª, de 14h30 às 15h15 5 vagas

É necessário experiência prévia em Ballet, de acordo com a idade e seu nível



correspondente, que inclui sapatilha de ponta.

2.4 Alunos de 8 anos ou mais para Dança Livre:

O aluno é direcionado para as turmas de acordo com a idade através de sorteio.

8 a 12 anos: Turma Dança Livre I - 4ªf, de 10h00 às 10h45 7 vagas
13 a 17 anos: Turma Dança Livre II - 2ªf, de 16h00 às 16h45 10 vagas
18 anos ou mais: Turma Dança Livre III - 2af, de 17h00 às 17h45 10 vagas

Ritmos - 2ª e 4ª, de 8h15 às 9h30 04 vagas

Não é necessário experiência prévia em dança.

Figura 1: Observe como se dá a transição dos alunos nas duas modalidades:

3. Vagas, Inscrições, Sorteio, Teste Físico E Matrícula:

3.1 Vagas e cota

São oferecidas 105 vagas para o ano letivo de 2023, sendo 74 (70%) reservadas para alunos da
rede pública e beneficiários dos programas sociais do Governo Federal, conforme o item abaixo:

3.1.1 Em cumprimento à Lei Municipal Nº 4.065, de 31 de agosto de 2021, são
reservadas aos alunos da Rede Pública de Ensino e aos beneficiários dos programas sociais
nacionais, 70% das vagas ofertadas pelo Serviço Público, mediante comprovação, conforme
descrito em cada modalidade.

3.1.2 Para concorrer às vagas dentro da cota, são requeridos documentos
comprobatórios: Declaração Escolar com número de matrícula atualizado ou



Cadastro Único constando o benefício ou outro documento similar comprobatório,
acompanhado do DOCUMENTO OFICIAL DO ALUNO, além de ASSINALAR
CORRETAMENTE NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.
3.1.3 Não havendo inscritos suficientes por turma, no que se refere às
especificações ditas na Lei Nº 4.065, as vagas serão remanejadas para àquela em
que houver candidatos
3.1.4 A Declaração Escolar poderá ser retirada na Secretaria de Educação, setor de
SUPERVISÃO, das 9h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.

3.2 Inscrições

As inscrições vão de 04/01 a 20/01, através do preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, em
anexo e também disponível na Casa de Cultura Adolpho Bloch, localizada na Praça Juscelino
Kubitschek, S/N, Bairro de Fátima, Teresópolis/RJ, das 12h00 às 18h00 de segunda à sexta-feira e
das 10h00 às 17h00 nos fins de semana.

3.2.1 A ficha de inscrição deverá ser preenchida e assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL do
menor. 3.2.2 Para as inscrições nas vagas para o público geral, não é necessária apresentação de

documentos além dos comprobatórios descritos no item 3.1.2.
3.2.3 Poderão se inscrever candidatos residentes em Teresópolis, com ou sem parentesco
com servidores públicos municipais, visto que o sorteio e o teste físico realizado pela
comissão técnica, não sofrem nenhum tipo de intervenção.

2.2.3.1 A comprovação de residência no município será requerida àqueles que se
matricularem.

3.3 Teste físico

3.3.1 Para a modalidade Ballet Clássico (A): O teste físico será realizado na Casa de Cultura
Adolpho Bloch, no dia 24/01, conforme a tabela de horários abaixo:

Tabela 1: Horário dos testes de aptidão física:

Preliminar II 23/01 - às 8h

Básico I 23/01 às 9h

Básico II 23/01 às 10h

Avançado 23/01 às 11h

3.3.1.1 Havendo maior número de aprovados do que de vagas correspondentes à



turma, serão distribuídas por sorteio. Aqueles aprovados nesta etapa, que não
estiverem presentes no ato do sorteio, não concorrerão à vaga.
3.3.1.2 O resultado do teste físico será publicado nas redes sociais (links acima) e
estará disponível na Casa de Cultura a partir do dia 25/01, convocando para o
sorteio (se for o caso) ou para a matrícula.

Tabela 2: Horários do sorteio para aprovados no teste físico:

Preliminar II 26/01 - às 14h00

Básico I 26/01 às 14h30

Básico II 26/01 às 15h00

Avançado 26/01 às 15h30

3.3.2 O sorteio para a modalidade Introdução ao Ballet (Infantil): Será realizado na Casa
de Cultura Adolpho Bloch, no dia 30/01, conforme a tabela abaixo:
3.3.3 Aqueles interessados nas aulas de Ballet Clássico não aprovados, PODERÃO
participar do sorteio para as turmas de Dança Livre. Para tal, deverão estar presentes em
30/01, no horário correspondente à idade do aluno.

Tabela 3: Horário do sorteio para modalidade Introdução ao Ballet (infantil - sem teste físico):

Baby 5 30/01 - 13h30

Baby 6 A 30/01 - 14h00

Baby 6 B 30/01 - 14h30

Preliminar I A 30/01 - 15h00

Preliminar I B 30/01 - 15h30

3.3.3 O sorteio para a modalidade Dança Livre: Será realizado na Casa de Cultura
Adolpho Bloch, no dia 30/01, conforme a tabela abaixo:

Tabela 4: Horário do sorteio para modalidade Dança Livre (sem teste físico):

Dança Livre I 30/01 - 16h00

Dança Livre II 30/01 - 16h30



Dança Livre III 30/01 - 17h00

Ritmos 30/01 - 17h30

3.3.4 O inscrito pode ser representado por terceiros no dia do sorteio, desde que esteja
portando o canhoto do formulário de inscrição.
3.3.5 É obrigatório portar o canhoto da inscrição no dia do sorteio.
3.3.6 O resultado final será publicado em 01/02, conforme a tabela 5.

IMPORTANTE: Poderá haver fila de espera. Para tanto, serão sorteados até
10 nomes acima do número de vagas da respectiva modalidade, que serão
listadas na ordem do sorteio.

3.4 Matrículas

3.4.1 A matrícula dos aprovados e sorteados será realizada entre os dias 01/02 e 05/02 na
Casa de Cultura, mediante a presença do responsável legal, em caso de menores de idade,
e da entrega dos seguintes documentos:

• Cópia do documento oficial do aluno;
• Cópia do documento oficial com foto do responsável legal;
• Cópia do comprovante de residência recente;
• 2 (duas) fotos 3x4 recentes.
• Atestado médico descritivo sobre a aptidão para prática de atividade física.

3.4.1.2 Para matrículas dos alunos de qualquer idade, modalidade ou curso, é
obrigatório apresentar declaração médica, carimbado e com CRM, atestando o não
impedimento para a prática de atividade física.

4. O período letivo de 2023

4.1 O início das aulas é a partir de 6 de fevereiro de 2023, e acompanha o calendário oficial da
Educação Municipal de 2023. Os contemplados deverão informar-se na secretaria da Casa de
Cultura sobre a data de início de sua modalidade.
4.2 Em todas as modalidades, será desligado o aluno que computar 2 faltas consecutivas ou 4
faltas por semestre, sem justificativa, será encaminhado para a coordenação pedagógica e poderá
perder a vaga.



4.3 O aluno será convidado a participar das atividades propostas pela Secretaria de Cultura e Casa
de Cultura, como apresentações e desfiles.

5. Disposições Gerais

Tabela 5: Calendário geral:

Inscrições gerais de 04/01 a 20/01

Teste físico (Ballet Clássico) 24/01

Divulgação do resultado do teste físico 25/01

Sorteio para a modalidade COM teste físico (Ballet
Clássico) 26/01

Divulgação do resultado final da modalidade COM
teste físico 27/01

Sorteio para as modalidades SEM teste físico
(Ballet Infantil e Dança Livre) 30/01

Divulgação do resultado final geral 01/02

Período de matrículas de 01/02 a 05/02

Início das aulas 06/02

5.1 Não há número máximo de inscrições, por se tratar da primeira parte para a distribuição das
vagas. Portanto, NÃO há garantia de vaga. Os interessados devem passar pelos processos descritos
neste manual. Não há diferenciação por ordem de inscrição.
5.2 Os cursos, em suas modalidades, são considerados livres, estando caracterizados entre aquele
que qualifica para a formação profissional ou aquele que prepara e exerce a prática livre, ambos
com a mesma qualidade, recursos, exigências e comprometimento.
5.3 Os cursos são gratuitos, não havendo nenhum tipo de cobrança de taxa de matrícula, de testes
ou mensalidades.
5.4 Para dúvidas, entre em contato (das 12h e 18h de seg à sex, e das 10h às 17h sáb e dom) ,
através dos seguintes meios:

• Telefone da Casa de Cultura Adolpho Bloch: 2644-4092;
• Whatsapp da Casa de Cultura: 98656-7318;
• E-mail: casadeculturaadolphobloch@gmail.com;
• Ou, presencialmente, na Casa de Cultura Adolpho Bloch.

5 FICHA DE INSCRIÇÃO:



VIA DA CASA DE CULTURA
Inscrição Nº

Nome do aluno: 

Data de nascimento          /          /

Nome do Responsável:  
Endereço:

Inscreve-se para a turma COM teste físico SEM teste físico

É aluno da Rede Pública de Ensino? SIM NÃO

É membro de família beneficiada por algum programa social? SIM NÃO

Declaro que li e estou ciente das informações divulgadas no MANUAL DE INSTRUÇÕES,
disponibilizado no site da Prefeitura de Teresópolis e na Casa de Cultura Adolpho Bloch.

Data: / / Assinatura do responsável 

VIA DO INSCRITO
Inscrição Nº

Nome do aluno: 

Data de nascimento          /          /

Nome do Responsável:  
Endereço:

Inscreve-se para a turma COM teste físico SEM teste físico

É aluno da Rede Pública de Ensino? SIM NÃO

É membro de família beneficiada por algum programa social? SIM NÃO

Declaro que li e estou ciente das informações divulgadas no MANUAL DE INSTRUÇÕES,
disponibilizado no site da Prefeitura de Teresópolis e na Casa de Cultura Adolpho Bloch.

Data: / / Assinatura do funcionário 
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