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Fundada em 1991, a Alberta Ballet School é reconhecida como uma das principais escolas de dança
profissional do Canadá. Sob a liderança do Diretor
Artístico, Ashley McNeil, a Divisão Profissional da
Alberta Ballet School tem uma matrícula anual
de aproximadamente 100 estudantes locais,
nacionais e internacionais do 7º ao 12º ano *. Além
da formação artística intensiva, a escola oferece
instrução académica privada no local, acomodação
residencial, programas de treino de verão e oportunidades de apresentações para todos os alunos.

Consideramos a Alberta Ballet School única relativamente a outras escolas de Ballet profissionais.
Além de oferecer treino de Ballet de nível
internacional, procurado pelas empresas de dança
profissionais de hoje, na

Como a escola de treino oficial da Companhia de
Ballet de Alberta (www.albertaballet.com), os
nossos alunos têm a oportunidade de treinar com
a equipa artística de Ballet e dançar em produções
da empresa. Esta oportunidade em conjunto com
a instrução de qualidade fornecida pelo nosso
aclamado corpo docente garante que os nossos
alunos tenham todas as oportunidades para desenvolver uma carreira de dança profissional.

Alberta Ballet School nós:
• Damos prioridade ao bem-estar físico e mental
de nossos alunos acima de tudo
• Desenvolvemos estudantes bem preparados que,
após a graduação, possam seguir qualquer
carreira artística ou acadêmica.
• O corpo docente artístico e académico trabalha
em uníssono para garantir o sucesso do aluno
enquanto promove um ambiente positivo,
saudável e inclusivo.

Em nome de todos aqui, estamos felizes por estar
considerando a nossa escola para o seu futuro.
Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos em registration@albertaballet.com
ou 403.245.2245 ext. 722
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* A Alberta Ballet School também dá as boas-vindas aos alunos dos 5º e 6º anos através
do nosso programa da Divisão Pré-Profissional.

SOBRE O NOSSO PROGRAMA

A Divisão Profissional da Alberta
Ballet School é um equilíbrio
harmonioso de formação académica
e artística disponível para jovens
bailarinos que aspiram a ter
carreiras profissionais de dança.
Cada dia de aula é dividido em partes iguais com
alunos recebendo instrução académica e artística
diariamente. Além do curso diário, os alunos
planeiam e participam de eventos locais e escolares
para promover o espírito escolar, aprimorar
habilidades de liderança e construir amizades
duradouras.

A aceitação na Divisão Profissional consiste em
uma audição artística bem-sucedida, além de uma
revisão académica pessoal. Os alunos da nossa
escola estudam desde setembro até o final de
junho no currículo artístico e académico, imediatamente seguido por uma semana de treino artístico
intensivo concluindo o ano letivo no início de julho. O
nosso programa da Divisão Profissional é oferecido
aos alunos anualmente com aviso de re-aceitação
para estudantes e famílias para o seguinte ano
letivo em fevereiro.
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PROGRAMA
ARTÍSTICO
Alberta Ballet School oferece
treino de dança rigoroso para criar
um dançarino versátil, aquele que
é capaz de criar todo tipo de movimento e estilo procurado pelas
companhias de dança de hoje.
BALLET
Nosso currículo de balé é desenvolvido especificamente para Alberta Ballet School incorporando
influências proeminentes de Cecchetti, Vaganova
e sistemas franceses de treino. O curso diário inclui
pointe, técnica de boy, pas de deux, repertório e
variações, dança de caráter e condicionamento
corporal.

ATRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE CLASSE
DE BALÉ E DO TRABALHO DE POINTE
O Diretor Artístico, em colaboração com o corpo
docente, toma todas as decisões em relação ao
nível de colocação dos alunos, recomendações
sobre os exames e o momento adequado do
treino do trabalho de pointe. Os alunos podem
ser transferidos para turmas diferentes quando,
no julgamento da escola, o treino do aluno seja
melhorado por essa mudança. O desenvolvimento
de cada aluno como dançarino é avaliado individualmente e adaptado para acomodar estágios
variados de desenvolvimento físico, coordenação,
capacidade de assimilar instrução e grau de
motivação. Durante o estudo em tempo integral,
os níveis dos alunos são definidos por etapa e
capacidade de garantir uma base técnica básica
segura e adequada.

RELATÓRIOS DE PROGRESSO
Students in the Professional Division may be asked
to participate in in-house assessment classes
throughout the year. Essas aulas são projetadas
para ajudar a monitorar o progresso dos alunos e
dar aos alunos e professores um feedback valioso.
Em alguns casos, os alunos podem receber uma
nota na turma que aparecerá em um ou mais
de seus relatórios de progresso. Os relatórios
de progresso são distribuídos quatro vezes por
ano e ajudam nossos professores a comunicar o
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progresso para os alunos e pais. As entrevistas
Pai-professor também são programadas ao longo
do ano para que esse progresso seja discutido.

DANÇA CONTEMPORÂNEA E MODERNA
Aulas de dança contemporânea e moderna são
obrigatórias programadas na Alberta Ballet
School. Essas aulas garantem que os alunos
estejam bem preparados em muitas formas de
movimento e tenham conhecimento de diferentes
idiomas. A programação é personalizada para os
objetivos individuais do aluno em dança clássica ou
contemporânea. Há uma forte ênfase na aprendizagem e execução do repertório, pois ele serve
para uma arena na qual tudo o que é aprendido na
aula de técnica pode ser levado à frente e realizado.
O programa, consequentemente, inclui parcerias
e composição coreográfica, bem como discussão
sobre o papel que as artes contemporâneas
desempenham na sociedade moderna.

“O que eu estou procurando quando faço
audições a dançarinos, e fiz audições de
dançarinos de todo o mundo, é exatamente o
que a escola está treinando seus alunos para
serem - competentes em todos os estilos de ballet

PRODUÇÕES ESCOLARES E
OPORTUNIDADES DE DESEMPENHO
A cada ano, os alunos têm a oportunidade de se
apresentar em apresentações ou eventos criados
pela escola, incluindo um desempenho formal no
final do ano. A produção de fim de ano da Alberta
Ballet School permite que os alunos da Divisão
Profissional se apresentem em um local reconhecido nacionalmente, completo com luzes, figurinos,
cenografia e coreografia de uma produção em nível
profissional. Enquanto os estudantes mais jovens
ganham uma experiência valiosa, a audiência
testemunha o brilho de nossos alunos de graduação antes de iniciar suas carreiras em companhias
de dança em todo o mundo.

clássico e capazes de se adaptar. Não existe
uma companhia de ballet no mundo hoje que só
realiza ballet clássico e, portanto, os dançarinos
de hoje precisam ser mais versáteis. Os alunos da
Alberta Ballet School recebem esse treino e tenho
orgulho de tê-los no meu palco. “
--------- Jean Grand-Maître,
diretor artístico da
Alberta Ballet

ALBERTA BALLET SCHOOL
E ALBERTA BALLET
Alberta Ballet School e Alberta Ballet fazem parte
de uma organização que colabora em vários níveis,
criando uma organização única e única no Canadá
A companhia de Ballet de Alberta procura bailarinos da Escola para muitas de suas produções
anuais, oferecendo a capacidade de experimentar
a vida de um dançarino profissional, proporcionando aos alunos a oportunidade de adquirir
uma experiência valiosa com uma companhia de
dança profissional e trabalhar com numerosos
coreógrafos aclamados.
Esta estreita parceria entre a escola e a companhia
dá aos alunos a oportunidade de iniciar suas
carreiras. Muitos graduados da Alberta Ballet
School se juntaram ao Alberta Ballet como artistas
da companhia.

“Alberta Ballet School tem como objetivo
principal educar e treinar jovens artistas em
desenvolvimento para a profissão da dança.
Em minha associação na escola nos últimos anos,
o desenvolvimento da técnica e talento artístico
é evidente nos estudantes e na qualidade de
ensino em todos os níveis.”
--------- Diane van Schoor
FISTD (CB) FRSA
Artística da Alberta Ballet School
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ACADÉMICOS

A Alberta Ballet School é uma escola privada
credenciada que oferece uma programação
académica em sala de aula tradicional no local,
projetada para permitir que os alunos cumpram
os requisitos de um diploma de ensino médio
reconhecido internacionalmente e se formem com
as qualificações necessárias para ingressar em
estudos pós-secundários. Todos os alunos estudam
o currículo da Educação de Alberta, incluindo
instrução em matemática, ciências, artes da
linguagem e estudos sociais.
A força de nosso programa académico garante que
os alunos que optarem por não seguir uma carreira
em dança depois da graduação atenderão ou
excederão os requisitos de ingresso na universidade. A nossa escola é uma das melhores atuantes
entre as escolas da província, com alunos pontuando bem acima da média em exames padrão.
Os nossos alunos experienciam um ambiente de
aprendizagem positivo e personalizado que atende
ao fundo, talento e capacidade exclusivos de cada
aluno. O tamanho médio da sala de aula é de
aproximadamente 15 alunos, com mais de 87%
dos alunos recebendo o status de classificação
de honra no ano passado. A Alberta Ballet School
oferece serviços de apoio académico aos nossos
estudantes internacionais, garantindo que suas
metas pessoais e educacionais sejam atingidas
enquanto estudam no exterior.
Os nossos professores académicos são instrutores
credenciados com a província de Alberta e especialistas em seus respectivos campos. O programa
acadêmico da Alberta Ballet School é projetado
para combinar perfeitamente com as expectativas
artísticas exigidas dos alunos.
Nosso programa académico inclui dois períodos
finais de exame no final de cada semestre (janeiro
e junho) e avaliações de checkpoints múltiplos do
semestre.
Para mais informações sobre o Currículo de Alberta
e os programas de estudo, visite:
www.learnalberta.ca/content/mychildslearning
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INFORMAÇÃO
SOBRE AS
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ESCOLARES
A Alberta Ballet School está localizada no coração
do centro de Calgary, ostentando seis grandes
estúdios e seis salas de aula no mesmo edifício. A
escola está distribuída por 30.000 pés quadrados
e inclui uma biblioteca, sala de adereços, sala de
fisioterapia, vestiários estudantis com chuveiros
e armários, um lobby e área de jantar para estudantes, uma loja de roupas e acessórios de dança,
escritórios e uma área de recepção. A escola é uma
instalação segura 24 horas, com acesso apenas
concedido a estudantes, professores e convidados
aprovados.

RESIDÊNCIA
A Residência do Alberta Ballet School está localizada no campus da Universidade Mount Royal, em
Calgary, a apenas 15 minutos da escola. O nosso
ambiente multicultural proporciona aos alunos
uma atmosfera familiar e segura com supervisão
estruturada, segurança e suporte nutricional,
o que cria uma base sólida onde nossos alunos
podem se sentir em casa e prosperar fisicamente
e mentalmente. O nosso programa de residência
inclui transporte escolar, refeições aprovadas pela
nutricionista e acesso às amplas comodidades
da universidade incluem biblioteca, instalações
esportivas, fornecedores de alimentos no local e
amplo espaço verde com vista para as Montanhas
Rochosas.
O nosso programa de residência oferece aos
estudantes a oportunidade de desenvolver
habilidades de autoconfiança e independência, ao
mesmo tempo em que recebem amplo apoio de
nossa Equipa de Residência, em tempo integral,
atenciosa e comprometida, e do corpo docente da
Alberta Ballet School.

Para garantir o mais alto nível
de segurança do aluno e manter
a reputação estimada de nossa
escola, todos os alunos devem
seguir as políticas de uniformidade
e código de conduta da escola.

UNIFORMES E SUPRIMENTOS ESCOLARES
Uniformes artísticos e académicos são usados na
Alberta Ballet School para criar um senso de comunidade e coesão em um ambiente de aprendizado
profissional. Os alunos são obrigados a usar o
uniforme enquanto estiverem na escola ou participando de atividades fora da escola. Os uniformes
artísticos consistem em cores e estilos de collant
definidos pela Alberta Ballet School, enquanto o
uniforme académico consiste em kilt tradicional
e/ou calça social com uma camisa branca com o
brasão da escola.
Suprimentos escolares tradicionais são necessários
para as aulas académicas na Alberta Ballet School.
Uma lista completa de suprimentos está disponível
antes do ano letivo, no entanto, os suprimentos
podem ser organizados e comprados através de
um programa organizado entre a escola e um
fornecedor respeitável.
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SAÚDE E BEM ESTAR
A saúde física e mental dos estudantes é de extrema importância
para atender às demandas da
formação profissional.
A Alberta Ballet School, em parceria com profissionais de saúde locais, oferece serviços
opcionais de bem-estar no local, como fisioterapia, massagem, naturopatia e quiropraxia.
Confidencial, desportos + serviços psicológicos
pessoais são fornecidos por um psicólogo da escola
no local, caso os alunos necessitem. Além disso,
nossa nutricionista registada oferece aulas de
nutrição para alunos e pais, bem como consultas
individuais contínuas com os alunos.
A nossa equipe de assistência médica trabalha em
conjunto com nosso corpo docente para garantir
que as preocupações de saúde física e mental de
cada aluno sejam compreendidas e que todos os
requisitos de reabilitação sejam cumpridos. Todos
os alunos são obrigados a ter cuidados de saúde
privados enquanto estiverem matriculados na
Alberta Ballet School.

“Enquanto frequentava a Alberta Ballet School, Jamie recebeu o treino de dança
que ela precisava para seguir suas aspirações profissionais e a orientação académica que a deixou
solidamente preparada para entrar na universidade se, e quando, ela quisesse. Depois do seu primeiro
ano de dança profissional após a formatura, Jamie decidiu que, embora adorasse dançar, já não
procurava uma carreira como bailarina e decidiu ir para a universidade. Enquanto Jamie inicia seu
segundo ano na universidade estudando matemática e química, o seu pai e eu ficamos entusiasmados
com o fato de que através de sua escola ela conseguiu seguir sua paixão pelo ballet enquanto recebia
o forte conhecimento educacional necessário para a vida após o estágio. Acreditamos sinceramente
que o ballet e a educação que ela recebeu na Alberta Ballet School a tornaram a jovem forte,
independente e determinada que
é hoje ”.
--------- Susan Stark, mãe de Jamie Stark, Aluna
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COMUNICAÇÃO

A Alberta Ballet School oferece
várias formas de comunicação
com as famílias de nossos alunos,
tanto locais como internacionais.

• Um portal dos pais no site da escola, permitindo
que as famílias fiquem a par de todos os
anúncios e horários formais.
• Atualizações semanais, entregues por e-mail,
incluindo informações específicas sobre atividades do quotidiano e eventos em que os alunos
e a escola participam.
• Relatórios de progresso do aluno.
• Grupo privado do Facebook.
• Entrevistas com professores e professores.
• Semana de exibição programada para pais
(transmissão ao vivo e planejada para pais fora
da cidade).
• Conselho Consultivo Parental - pais e
professores que trabalham juntos para promover
o bem-estar e a eficácia de toda a comunidade
escolar.
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PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO

Os alunos interessados em fazer o
teste para a Divisão Profissional
da Alberta Ballet School participam do nosso Programa Intensivo
de Verão, realizado anualmente
em julho.
A participação no Programa Intensivo de Verão
permite ao corpo docente artístico avaliar o
desempenho de um aluno em sala de aula, reagir
às correções e se adaptar ao ambiente da Divisão
Profissional.
É necessária uma taxa reembolsável de $ 1.000,00
para garantir a admissão de um aluno na divisão
profissional. Audições bem-sucedidas verão o
depósito aplicado automaticamente ao primeiro
ano de estudo do aluno, e um reembolso total será
emitido para uma audição malsucedida.
Além do depósito, a Alberta Ballet School também
exige que os alunos enviem seus boletins
académicos mais recentes para garantir que a
programação académica apropriada e os serviços
de suporte, se necessário, estejam disponíveis para
o aluno no momento da matrícula.
Depois do Programa Intensivo de Verão, os alunos e
as famílias serão notificados sobre seu status
de aceitação para o programa profissional do
ano inteiro. Após a aceitação, é necessária uma
resposta formal do aluno para registá-lo oficialmente no programa. Neste momento, os alunos
receberão um pacote de inscrição da Alberta Ballet
School para completar e devolver, além do manual
oficial do aluno.

10

BOLSAS DE ESTUDOS, AJUDA FINANCEIRA
Alberta Ballet School oferece bolsas de estudo
baseadas em talentos para estudantes de dança
de destaque na Divisão Profissional. Além disso, há
bolsas de estudo concedidas em uma combinação
de aptidão, comportamento e necessidade
financeira. Tais pedidos deverão ser feitos antes de
1º de maio de cada ano e são avaliados pelo nosso
serviço financeiro de terceiros, a Apple Financial.
Para iniciar o processo de candidatura, visite:
applefinancialservices.ca/apply.
Saiba mais sobre nossas bolsas de estudos, entre
em contato com registration@albertaballet.com.
Por favor, note que a Escola não concede financiamento para o Programa Intensivo de Verão.
A Província de Alberta e o Governo do Canadá
oferecem numerosas subvenções para assistência
de matrícula.

SABER MAIS

VENHA VISITAR-NOS

Visite: www.albertaballetschool.com
para obter informações adicionais sobre o nosso
programa da Divisão Profissional.

Teríamos o prazer de oferecer a si e à sua família
uma visita às nossas instalações e residências,
conhecer nossos professores, permitindo que você
faça qualquer pergunta e nos conheça melhor.
Por favor, entre em contato com o nosso Chefe de
Admissão para organizar uma visita privada:
registration@albertaballet.com
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INFORMAÇÃO DA ESCOLA

Ashley McNeil, Diretor, Alberta Ballet School

Alberta Ballet School
West Annex, 2nd Floor
906, 12 Avenue SW
Calgary, Alberta, Canada
T2R 1K7

Fred Reynolds, Diretor Académico

403 245 2274 ext. 722
www.albertaballetschool.com

