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Cultura ‘Agenda’ traz as opções de 
cultura para esses dias.
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Música, exposições e teatro

Aniversário e novidades na dança  
Ballet Art Scheila do Valle, de Bauru, faz 30 anos e terá certificação da Royal Academy of Dance, com sede em Londres

Escola fechou parceria 
com o Studio 1º 

Movimento, de Barra 
Bonita

Divulgação

O Ballet Art Scheila do Valle come-
mora 30 anos de ensino da dança 
em Bauru neste ano e anuncia uma 

novidade: vai trabalhar, a partir de 2020, 
com um dos melhores métodos de ensi-
no de ballet clássico e passará a ofere-
cer a certificação da Royal Academy of 
Dance, com sede em Londres.

É que a escola bauruense, fundada 
em 15/9/1990, fechou parceria com o 
Studio 1º Movimento, de Barra Boni-
ta, que recebe todos os anos uma exa-
minadora-membro da Royal. Os alu-
nos aprovados recebem o certificado 
internacional – reconhecido, portanto, 
mundialmente.

A professora que irá ministrar o curso 
no Ballet Art Sheila será Larissa Moya, 
diplomada pelo “método royal” nos 
grade IV, grade V, grade VI, grade VII, 
intermediate e advanced fondation. La-
rissa é vencedora de inúmeros prêmios 
de dança (como os de melhor talento fe-
minino e de melhor presença de palco) e 
já recebeu bolsa de intercâmbio no Ale-
manha Festival Internacional.

Trabalha, desde 2019, como pro-
fessora, coreógrafa e assistente de di-
reção no Ballet Art Scheila do Valle. 
Com esse método, a academia irá pre-
parar os alunos para concursos de dan-
ças, intercâmbio no exterior e formação 
profissional.

EQUIPE
O Ballet Art tem como diretora 

Scheila do Valle, também formada pela 
Royal Academy, professora há 44 anos, 
e ministra os cursos livres de ballet clás-
sico de níveis intermediário e avançado.

Tainá Barbosa, que ministra os cur-
sos de baby-class, primary, I grau, II 
grau, Jazz e dança do ventre, é formada 
em teatro pelo Senac, graduada no curso 
de artes cênicas da USC (hoje Unisagra-
do) e atuou na Cia. Nathália Silva por 8 
anos. Também fez cursos de especializa-
ção com Caio Nunes, Jhean Alex,Lulu 
Sabongi, Roberto Rosa, entre outros.

Juliana Lima ministra os cursos de 
bay-class, primary e ballet adulto. É for-
mada em educação física com licencia-
tura na Universidade Estadual de Marin-
gá, tem capacitação em ballet clássico e 
ballet infantil e curso na escola Bolshoi 
do Brasil em Joinville.

Lucas Gaspar ministra os cursos de 
street dance, jazz e teatro musical. É 
formado em educação física pela FIB e 
em teatro musical na escola Teen Broa-
dway, em São Paulo. Foi bailarino e ator 
do Hopi Hari em 2019, onde integrou o 
elenco Hora do Horror.

SERVIÇO
Ballet Art Scheila do Valle: avenida 

Getúlio Vargas, 20-33, Parque Jardim 
Europa. (14) 3021-6744.

Cursos resultam 
em coreografias 
e conquistam 
reconhecimento  

Gabriela Lovato: 
uma das alunas 
da escola 
bauruense
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As três décadas da escola serão marcadas 
por bolsas de estudos para meninos de 6 

a 14 anos; audição para pessoas que tenham 
conhecimento básico em dança; parceria com es-
cola da rede pública, levando arte do ballet para 
crianças de famílias de baixa renda.
E ainda: reprise do espetáculo “Aladdin” em 
maio (grande sucesso apresentado em 2019); 
Noite de Gala com bailarinos convidados (setem-
bro) e espetáculo de repertório de encerramento 
do ano letivo de 2020, com a participação de 
todos alunos.

2020 movimentado


