
MANUAL DE INSCRIÇÕES 

Cursos da Secretaria Municipal de Cultura

 Casa de Cultura Adolpho Bloch 

Antes de ver seu curso de interesse, leia com atenção estas informações importantes: 

• Visando adequar a distribuição do serviço público, ofertado de modo democrático e abrangendo
diversidade e inclusão, a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Cultura, instituiu a
modalidade de DANÇA LIVRE para todas as idades, que ISENTA o aluno da obrigatoriedade do
teste físico, conforme será descrito aqui. Leia com atenção. 

•  É  mantida  e  preservada  aos  cursos  de  dança,  a  característica  de  possuir  QUALIDADE
REFERENCIAL na qualificação de bailarinos,  que podem seguir  para a formação profissional
artística em escolas de dança, sendo, portanto, mantida a modalidade de BALLET CLÁSSICO.

• Não há número máximo de inscrições, por se tratar da primeira parte para a distribuição da
vagas.  Portanto,  NÃO há  garantia  de  vaga.  Os  interessados  devem  passar  pelos  processos
descritos neste manual. Não há diferenciação entre as inscrições por ordem de chegada. 

• Em cumprimento à Lei Municipal Nº 4.065, de 31 de agosto de 2021, são reservadas aos alunos
da Rede Pública de Ensino e aos beneficiários dos programas sociais nacionais, 70% das vagas
ofertadas  pelo  Serviço  Público,  mediante  comprovação,  conforme  descrito  abaixo  em  cada
modalidade. 

•  Para  isso,  além  dos  documentos  descritos  nesta  lista,  são  requeridos  documentos
comprobatórios (Cadastro Único ou Declaração Escolar com a matrícula) atualizado NO ATO DA
INSCRIÇÃO presencial na Casa de Cultura Adolpho Bloch, entre os dias 13 e 25 de janeiro de
2022, de segunda a sexta, das 12h às 18h. 

• Os cursos, em suas modalidades, são considerados livres, estando caracterizados entre aquele
que qualifica para a formação profissional ou aquele que prepara e exerce a prática livre, ambos
com a mesma qualidade, recursos, exigências e comprometimento. 

• Os cursos são gratuitos, não havendo nenhum tipo de cobrança de taxa de matrícula, testes ou
mensalidades. 

•  Para  a  inscrição,  é  necessário  o  preenchimento  da  ficha  de  inscrição,  disponível  em
www.teresopolis.rj.gov.br e na Casa de Cultura Adolpho Bloch. 

• Não é permitida a inscrição para duas modalidades de Dança. 

DANÇA: Baby Class (Ballet infantil), Ballet Clássico, Dança Livre e Ritmos Livres

A Casa de Cultura Adolpho Bloch apresenta o novo processo de distribuição das vagas dos cursos
de Dança, NÃO SENDO OBRIGATÓRIO O TESTE FÍSICO. Observe as informações a seguir: 

1. Etapas de iniciação à Dança:



•  Baby Class (Ballet  infantil):  3  turmas para  as idades de 5  a 6 anos.  Modalidade de
seleção: SORTEIO. Sem teste físico. 

• Preliminar 1: 2 turmas para alunos de 7 anos. Modalidade de seleção: SORTEIO. Sem
teste físico. 

2. Segmentação:

Visando à inclusão, à saúde e ao aproveitamento da atividade física e cultural por parte do aluno,
aos 8 anos, poderá optar por: 

• Seguir o curso de Dança Livre, ou seja, aquele que não encaminha necessariamente
para a formação profissional no futuro, OU: 

• Prestar o TESTE FÍSICO para seguir o curso de Ballet Clássico, que tem como objetivo
preparar o aluno para a continuidade em escola de formação técnica ou superior a partir dos 15
anos. 

OBSERVAÇÃO: Mundialmente, os cursos de Ballet Clássico (públicos ou
privados)  observam  e  delimitam  tecnicamente  a  estrutura  óssea  dos
candidatos a alunos. Este fato justifica-se pela complexidade e exigência
do  treinamento,  que  poderá prejudicar  severamente  o  crescimento  e  a
formação óssea da criança, caso forçada à prática inadequada. 

A seleção dos inscritos nas modalidades SEM TESTE FÍSICO se dará tão somente por sorteio,
até completar o número de vagas disponíveis. 

A seleção dos inscritos nas modalidades COM TESTE FÍSICO se dará: 

1º - Teste físico com data e horário marcado; 

2º - Sorteio entre os aprovados no teste físico em data posterior, conforme o calendário
mais abaixo. 

Veja como será a distribuição das vagas dos cursos de DANÇA: 



Número  de  vagas  e  processos  de  INSCRIÇÃO,  SORTEIO,  TESTE  E  MATRÍCULA
INSCRIÇÃO: 

As inscrições  vão  de  12/01 a  25/01,  das  12h  às  18h,  presencialmente,  na  Casa  de Cultura
Adolpho Bloch, localizada na Praça Juscelino Kubitschek, S/N, Bairro de Fátima, Teresópolis/RJ –
CEP 25964-140. 

Para se inscrever nas vagas reservadas aos alunos da rede pública de ensino ou beneficiários
dos  programas  sociais,  conforme  a  Lei  Municipal  Nº  4.065,  é  necessário  trazer  consigo
DECLARAÇÃO  ESCOLAR,  o  CAD  ÚNICO  constando  o  benefício  ou  outro  documento
comprobatório,  acompanhado  do  DOCUMENTO  OFICIAL  DO  ALUNO,  além  de  ASSINALAR
CORRETAMENTE NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. 

A Declaração poderá ser retirada na Secretaria de Educação, setor de SUPERVISÃO, das 9h
às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.

Para inscrições nas vagas para o público geral, não é necessária apresentação de documentos. 

Poderão  se  inscrever  candidatos  residentes  em  Teresópolis,  com  ou  sem  parentesco  com
servidores públicos municipais, visto que o sorteio e o teste físico realizado pela comissão técnica,
não sofrem nenhum tipo de intervenção. 

A comissão técnica é formada por profissionais do Ballet dos segmentos público e privado.

O deferimento da comissão técnica se refere APENAS à estrutura física que se desenvolverá, sem
prejuízos com a prática do Ballet Clássico. Não está relacionada a nenhum tipo de juízo de valor
ou quanto à capacidade do aluno de praticar atividades artísticas e físicas.

O  atesto,  no  que  se  refere  à  capacidade  de  praticar  exercícios  físicos  ou  dança  de  outras
modalidades, deverá ser feito com ortopedista, através de consulta prévia nos sistemas público ou
privado de saúde.

Relação do número de turmas, idade e número de vagas das turmas de Dança: 

•  São  reservadas  70  (setenta)  vagas  para  alunos  de escolas  públicas  ou  jovens  de  famílias
beneficiadas por programas sociais do Governo Federal; 

•  São reservadas 30 (trinta)  vagas para alunos da rede privada de ensino.  Veja como fica a
distribuição de vagas, de acordo com a Lei Nº 4.065: 



OBSERVAÇÕES:  Para  a  turma  de  Ballet  Clássico  BÁSICO  3  e  AVANÇADO,  é  requerido
experiência em ponta.

Não havendo inscritos suficientes por turma, no que se refere as especificações ditas na Lei Nº
4.065,  as  vagas  serão  remanejadas  para  àquela  em  que  houver  candidatos.  Havendo  mais
inscritos do que vagas por turma, haverá sorteio aberto ao público, no teatro da Casa de Cultura,
conforme o calendário abaixo, sendo: 

• Primeiro sorteio com os canhotos (anexo) dos inscritos para as vagas reservadas por lei; 

• Segundo sorteio com os canhotos (mesmo anexo) dos inscritos para as vagas do público
em geral. 

Poderá haver fila de espera. Para tanto, serão sorteados até 10 nomes acima do número de
vagas da respectiva modalidade, que serão listadas na ordem do sorteio. 

Confira as datas dos processos para as turmas de DANÇA: 



O início das aulas é a partir de 8 de fevereiro de 2022.

IMPORTANTE:

• O não comparecimento em qualquer uma das etapas ou horário relativo ao curso postulado, ou
sem o CANHOTO de inscrição no ato do sorteio, resulta em desclassificação.

• Poderá estar presente um representante, desde que traga consigo o CANHOTO de inscrição.

• Aqueles interessados nas aulas de Ballet Clássico que, por ventura, não estiverem na lista do
resultado final, divulgada dia 29/01, PODERÃO participar do sorteio para as turmas de Dança
Livre. Para tal, deverão estar presentes em 31/01, no horário correspondente à idade do aluno.

 • Os resultados estarão disponíveis na Casa de Cultura Adolpho Bloch e na página Terê Cultura
no Facebook. 

Obrigatoriedades para as matrículas em todas as modalidades de Dança: 

Para matrículas dos alunos de Dança nas modalidades de Baby Class e Dança Livre e Ritmos,
em  qualquer  idade  do  curso  a  que  se  refere,  é  OBRIGATÓRIA declaração  de  ortopedista,
carimbado e com CRM, atestando o não impedimento para a prática de atividade física.



Para matrícula dos alunos de Dança na modalidade de Ballet Clássico em qualquer idade a que
se refere, é OBRIGATÓRIA declaração de ortopedista, carimbado e com CRM, atestando o não
impedimento  para  a  prática  de  BALLET CLÁSSICO.  Para  matrículas  em  todos  os  cursos  e
modalidades, é requerido:

• Cópia do documento oficial do aluno;

• Cópia do documento oficial com foto do responsável legal;

• Cópia do comprovante de residência recente; 

• Declaração escolar de matrícula do aluno relativa ao ano letivo de 2022;

• 2 (duas) fotos 3x4 recentes.

Em todas as modalidades,  será  desligado o  aluno que computar  3 faltas  por  semestre,  sem
justificativa.

Não é permitido trancamento de matrícula no 1º semestre. 

INFORMAÇÕES FINAIS 

Para dúvidas, entre em contato das 12h e 18h, através dos seguintes meios:

 • Telefone da Casa de Cultura Adolpho Bloch: 2644-4092;

• Whatsapp da Casa de Cultura: 98656-7318; 

• E-mail: casadeculturaadolphobloch@gmail.com;

•  Ou,  presencialmente,  na Casa de Cultura Adolpho Bloch.  Os presentes cursos,  próprios da
gestão municipal da Casa de Cultura, acompanham o Calendário Escolar oficial do Município, e as
aulas terão início a partir do dia 8 de fevereiro de 2022, conforme descrito no calendário acima. 

Os contemplados deverão informar-se na secretaria da Casa de Cultura sobre a data de início de
sua modalidade.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Para levar sua inscrição já impressa e assinada, acesse o link em https://teresopolis.rj.gov.br/wp-
content/uploads/2022/01/Ficha-de-Inscricao-Casa-de-Cultura.pdf 

A ficha de inscrição também está disponível na secretaria da Casa de Cultura Adolpho Bloch.

Poderá ser preenchida e assinada pelo responsável, presencialmente. No caso de ser impressa e
entregue  por  terceiros  já  preenchida  e  assinada  pelo  responsável,  atente-se  para  a
obrigatoriedade do canhoto no momento do sorteio.

Para a matrícula dos alunos sorteados, é necessária a presença do responsável legal, munido dos
documentos descritos no manual de inscrições. 
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