
Pré-Iniciação 
             À MÚSICA
Formação Musical | 50 min./semana 
Instrumento (até 3 alunos) | 25 min./semana 

Dos 3 aos 6 anos

A música otimiza o desenvolvimento cognitivo 
das crianças em idade pré-escolar.

A pré-iniciação baseia-se na aprendizagem de 
conceitos através de jogos musicais com e sem 
instrumentos.

O contacto com a linguagem musical, as melodias 
e os ritmos são promovido através de métodos de 
ensino inovadores concebidos especialmente para 
crianças entre os 3 e os 6 anos de idade.

Vê os vídeos de apresentação dos 
instrumentos e escolhe o teu!

52.50€/mês

Aulas em 
          Vouzela!
» no Agrup. de Escolas  de Vouzela
       Bairro da Senra, 3670-257 Vouzela

Made in J - Academia de Artes da Jobra
Centro Cultural da Branca | Apartado 2
3854-908 Branca Alb.
t. 234 541 300 | comunicacao@jobra.pt

Até 30 de novembro 
oferecemos 50% do 
valor de inscrição!

A Escola onde os sonhos acontecem.

ENSINO LIVRE
2021/2022
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A Escola onde os sonhos acontecem.

Dança Clássica  | 50 min./semana
e Dança Criativa
Mensalidade | 25€/mês

Dos 3 aos 6 anos

A exploração do corpo e do movimento. Postura, 
flexibilidade, força e controlo corporal. A Pré-
Iniciação possibilita às crianças a descoberta da 
sua relação corporal com o mundo, apoiando-as 
nas conquistas diárias dos seus movimentos. 

Fantasia, imaginação e muita alegria em aulas 
verdadeiramente cativantes!
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