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 O ballet é uma das atividades extra curriculares que a ACR de Fornelos disponibiliza 

aos seus alunos do 1º Ciclo. 

 O ballet é um tipo de dança influente a nível mundial que possui uma forma 

altamente técnica e um vocabulário próprio. É um estilo equilibrado de dança que 

incorpora as técnicas fundamentais para muitas outras formas de dança. 

 Esta forma de dança é originária nas cortes em Itália do século XV. Rapidamente se 

expandiu até às cortes de França, onde se desenvolveu e evoluiu. Os tipos de ballet que 

existem são: o ballet clássico, o ballet neo-clássico e o ballet contemporâneo. 

 O ballet clássico é baseado no vocabulário e técnica tradicional do ballet. É 

conhecido pela sua técnica rigorosa, pela sua graciosidade, pela delicadeza, precisão e 

perfeição de movimentos. 

 O ballet neo-clássico é um tipo de ballet que tem a sua técnica de base o ballet 

clássico. Difere deste através do uso de movimentos mais rápidos, do uso mais 

complexo do espaço, na estrutura e num tipo de organização mais variada. 

 O ballet contemporâneo é uma foram de dança que combina elementos do ballet 

clássico da dança moderna. Possui uma maior abrangência de movimentos e não se 

prende tanto com a postura rígida do corpo. 

 Os princípios básicos do ballet são : postura ereta; uso do en dehors (rotação externa 

dos membros inferiores), movimentos circulares dos membros superiores, verticalidade 

corporal, disciplina, leveza, harmonia e simetria. 

 O ballet, além de ser uma forma de arte, é uma atividade que conta com múltiplos 

benefícios, tanto físicos como psíquicos para as crianças, e para qualquer um que 

pratique esta atividade. 

 

Benefícios do ballet a nível físico: 

 - Estimula a circulação sanguínea e o sistema respiratório; 

 - Favorece a eliminação das gorduras, ajudando a combater a obesidade infantil e o 

colesterol; 

 - Contribui para a correção da postura; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Postura
http://pt.wikipedia.org/wiki/En_dehors
http://pt.wikipedia.org/wiki/Membros_inferiores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simetria
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 - Ajuda a ganhar flexibilidade e amplitude de movimentos;  

 - Exercita a coordenação motora, a agilidade de movimentos e o equilíbrio; 

 - Contribui no desenvolvimento muscular e no desenvolvimento correto da coluna; 

 - Ajuda no desenvolvimento da psicomotricidade; 

 - Desenvolve a expressão corporal, o ouvido e a memória. 

 

Benefícios do ballet a nível psíquico: 

 - Melhora a auto estima e reduz os sintomas de stress e ansiedade, aumentando a 

confiança da criança em si próprio; 

 - Contribui para o desenvolvimento da personalidade das crianças; 

 - Desenvolve a sensibilidade das crianças, permitindo que os seus sentimentos fluam 

com total liberdade;  

 - Ajuda na socialização das crianças; 

 - Relaxa e provoca a libertação de adrenalina dando uma sensação de bem-estar. 

 

 A atividade de ballet tem várias demonstrações ao longo do ano letivo, fazendo parte 

do vasto repertório de atividades que é apresentado pela ACR de Fornelos, 

nomeadamente na Festa de Natal, no Sarau Desportivo e na Festa de Fim de Ano/ 

Finalistas. 

 
 


