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Comunicação oral não convencional. A Escola de ballet da UFC, trata-se de
uma escola de ballet clássico focada em propor aulas para o público adulto seja ele
homens  e  mulheres,  de  toda  a  comunidade  que  tem  um  sonho  de  fazer  ballet
clássico.  A  Escola  já  tem  3  anos  de  existência.  Possui  atualmente  cerca  de  60
pessoas assíduas nas aulas. Porém várias pessoas já passaram pela escola. O fluxo
de pessoas nas escola muda muito de semestre à semestre, devido a vida de cada
participante.  A  Escola  usa  o  método  de  ballet  clássico  da  Vaganova.  O  Método
Vaganova  é  um  método  de  ensino  de  ballet  clássico  que  foi  desenvolvido  por
Agrippina Vaganova. Ela criou um programa de estudos para melhor ensinar a arte
do Ballet Clássico. O método de ensino busca no pressuposto de que um bailarino
deve  ser  treinado  para  realizar  o  movimento  na  sua  melhor  forma  e  estrutura.
Agrippina,  destacou  o  melhor  do  método  francês,  italiano,  alemão  e  outros  para
melhor  aprendizagem.  Por  isso  o  método  foi  escolhido  para  a  Escola,  pois  ele  é
mais  maleável/flexível  e  se  adapta  bem  nos  corpos  dos  praticantes.   As  aulas
acontecem nas  segundas  e  terças,  ao  meio  dia  na  sala  de  dança  do  Instituto  de
Educação  Física  e  Esporte.  Contanto  como  professor  Orientador  do  projeto
Professor Marcos Campos. As aulas têm nível iniciante/básico. As práticas contam
com  ensino  simples  e  de  muitas  repetições  nos  movimentos  para  assim  o
aprendizado ser de total aproveitamento. As aulas são abertas ao público de toda
a  comunidade,  e  são  totalmente  gratuitas.   A  apresentação  de  caráter  de
comunicação  oral  não  convencional,  sendo  ele  uma  apresentação  de  dança
clássica. A apresentação desse encontro, terá como foco o Nordeste, tendo como
nome  “Fulô  Nordestino”.  A  apresentação  mostrará  as  cores  do  Nordeste,  assim
como  a  felicidade  dos  nordestinos.Precisaremos  de  palco  adequado  para
apresentação de dança,  não podendo assim ser  de  estrutura  muito  leve,  pois  43
pessoas irão dançar.A música será em pen drive. Som.
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