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Férias 2022
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As aulas acontecem de 3 a 28 de janeiro de 2022, duas vezes na semana, na Escola de Dança e no
Centro de Formação em Artes da Funceb

Procurando o que fazer nas férias do verão 2022 em Salvador? A dica da Fundação Cultural do
Estado da Bahia é movimentar o corpo e se hidratar bastante na estação mais quente do ano. Em
janeiro, estarão abertas 780 vagas para os Cursos de Férias 2022 na Escola de Dança da Funceb.
São 26 modalidades entre danças afro, capoeira, balé, dança contemporânea, e outros dos mais
variados estilos para fugir do sedentarismo durante as férias!
Podem participar das aulas presenciais pessoas com ou sem experiência em dança, a partir de 7
anos (para o curso A natureza no brincar: dança criativa para crianças) e 15 anos para os demais
cursos. Para garantir a vaga é necessário realizar pré-inscrição através de Formulário Online. A
inscrição acontece com o pagamento do curso diretamente ao professor ou professora no primeiro
dia de aula.
As aulas acontecerão de 3 a 28 de janeiro de 2022, duas vezes na semana, sempre no turno
vespertino (segunda e quarta-feira, ou terça e quinta-feira), com duração de duas horas cada aula,
totalizando quatro horas semanais. As aulas serão lecionadas na Escola de Dança e no Centro de
Formação em Artes da Funceb, ambos localizados no Centro Histórico de Salvador. O investimento
é de R$ 150,00 (matrícula por curso) ou R$ 25,00 (aula avulsa). O número de vagas está sujeito à
lotação da sala, com até 30 pessoas, em consonância com os protocolos sanitários vigentes.
As pessoas que foram sorteadas para a percepção de bolsas integrais também precisam realizar a
pré-inscrição através do formulário online. Dentre as opções disponíveis estão: Tribal Fusion, Afro
House, Ballet Clássico, Dança do Ventre Iniciante, Consciência Corporal em Danças Urbanas, Afro
Contemporâneo e mais. Confira a programação de aulas!

SERVIÇO
Cursos de Férias 2022 - Escola de Dança da Funceb
Aulas: 3 a 28 de janeiro de 2022, às segundas e quartas ou terças e quintas (13h às 15h ou 15h30
às 17h30)
Pré-inscrição: a partir de 13 de dezembro 2021, através de Formulário Online
Inscrição: diretamente com o professor no dia da primeira aula
Investimento: R$ 150,00 (matrícula por curso) ou R$ 25,00 (aula avulsa)
Local: Escola de Dança da Funceb (Rua da Oração, nº 1, Pelourinho) e Centro de Formação em
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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Artes da Funceb (Rua do Bispo, 29, Pelourinho)
>> Protocolos Sanitários (CFA e Escola de Dança)

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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