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GUIA DE ALUNO/A DA SWING STATION: 

1. INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
 
1.1. Posso experimentar uma modalidade antes de me inscrever?
Sim. Temos Aulas Abertas e Workshops para Curiosos pontualmente. No site da SWING STATION podes encontrar todos os eventos e 
actividades, na secção AGENDA. Subscreve também os nossos eventos no facebook. Ambos (site e facebook) estão em permanente 
actualização.
 
1.2. Como me inscrevo na escola?
A inscrição está disponível apenas online. O/A Aluno/a deverá preencher o formulário existente na área das INSCrIçõES.
 
1.3. Qual é a duração do Ano Lectivo? 
O ano lectivo decorre entre 25 de Setembro de 2017 e 28 de Junho de 2018, num total de 9 módulos de 4 aulas.  Em Setembro e em 
Julho a Swing Station lança workshops, módulos “pop-up” e cursos intensivos, com temas variados.

1.4. É preciso pagar uma inscrição na SWING STATION?
Sim. É preciso pagar anualmente a inscrição ou renovação de inscrição (no caso de já ter sido aluno/a num ano anterior), e o seguro 
de acidentes pessoais para as aulas regulares durante o ano lectivo.
 
1.5. Qual é o valor e validade da inscrição?
Para o ano lectivo 2017/2018 para quem faça a sua inscrição:
Entre Outubro e Dezembro:  €30,00
Entre Janeiro e Março: €20,00 
Entre Abril e Julho: €12,00
A taxa de inscrição e os seus benefícios são válidos até Agosto 2018

*Para quem estiver a renovar a inscrição (alunos inscritos na escola num ano anterior), há um desconto nos valores acima mencionados.
Entre Outubro e Dezembro: €18,00
Entre Janeiro e Março: €12,00 
Entre Abril e Julho: €8,00
 
1.6. Quais as regalias da inscrição?
Com o pagamento da inscrição, o/a Aluno/a recebe um saco da SWING STATION e pode obter descontos em algum merchandising 
produzido pela SWING STATION, para além de usufruir de descontos em workshops pontuais e outros eventos organizados pela 
SWING STATION, ou até descontos em serviços com os nossos parceiros só para os alunos inscritos em 2017/2018:

- O Lisboa Ginásio Clube oferece o livre trânsito no ginásio a 25€  
- As Clínicas Helder Flor oferecem tratamentos a 25€ nos serviços de osteopatia, acupunctura e massagem
- O Barbólogo oferece um desconto de 10%

 
1.7. Quando me inscrevo, sou obrigado/a a fazer pagamentos mensais até ao final do ano lectivo?

http://www.swingstation.pt/
https://www.swingstation.pt/agenda
https://swingstation.pt/inscricoes
http://swingstation.pt/inscricoes.
http://www.lgc.pt/
http://clinicashelderflor.pt/
https://www.obarbologo.com/
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A inscrição pressupõe o pagamento dos 9 módulos do ano lectivo, de 25 de Setembro de 2017 a 28 de Junho de 2018, contudo é 
possível suspender ou cancelar a inscrição, como podes ver nos pontos abaixo. 

1.8. Como posso cancelar ou suspender a minha inscrição?
O/A Aluno/a pode cancelar ou temporariamente suspender a sua inscrição enviando um email para escola@swingstation.pt. Este 
aviso é obrigatório ser enviado até 10 dias antes de começar o novo módulo. Deste modo, o aluno não pagará o módulo seguinte ou 
os restantes. O re-ingresso nas aulas fica sujeito ao número de vagas existentes.

1.9. Qual é o período de férias das aulas regulares?
É em Julho, Agosto e Setembro. Durante esse período, lançamos uma variedade de workshops e cursos intensivos cujas inscrições 
não são obrigatórias e são independentes das aulas regulares. A excepção são as turmas do nível Bases que frequentemente se 
mantêm durante os meses de Julho e Setembro para não perderem o ritmo de aprendizagem logo no início do percurso. Encontras 
mais informações sobre os workshops na nossa agenda no site.

1.10. Tenho seguro de acidentes?
Sim. O valor é definido no início do ano lectivo e é pago na altura da inscrição. Este seguro é válido durante o ano lectivo de 
Setembro de 2017 a Agosto 2018.
O valor este ano lectivo é de 3€.

1.11. Quanto é o valor da mensalidade?
Na Swing Station não há mensalidades propriamente ditas. O/A Aluno/a paga os módulos das modalidades em que se inscreva. Uma 
vez que cada módulo tem 4 aulas, geralmente corresponde ao período de um mês, pelo que os pagamentos são feitos mensalmente, 
para facilidade de procedimentos.

Os preços praticados neste momento são:
€35,00 - 1 módulo de 1 modalidade de 1h20 semanal
€55,00 - 1 módulo de 2 modalidades de 1h20 semanal 
€70,00 - 1 módulo de 3 modalidades de 1h20 semanal
€80,00 - 1 módulo de 4 modalidades de 1h20 semanal
€90,00 - 1 módulo de 5 modalidades de 1h20 semanal

Se o/a Aluno/a pagar 3 módulos antecipadamente, poderá usufruir de descontos. Para informações sobre os descontos aplicáveis, 
basta enviar um email para escola@swingstation.pt. 
 
1.12. Até quando posso pagar o módulo que estou a fazer?
Até dia 8 do mês correspondente a esse módulo.
 
1.13. Como faço o pagamento da inscrição e módulos?
Por transferência bancária para o IBAN PT50 0007 0000 00116117731 23, do Novo Banco. Pedimos que o/a Aluno/a identifique 
o pagamento (nome do aluno, módulo a pagar) na descrição da transferência. É muito importante que nos seja remetido por email 
(escola@swingstation.pt) o comprovativo da transferência para que possamos identificá-la.

1.14. Posso solicitar recibo?

mailto:escola%40swingstation.pt?subject=
http://www.swingstation.pt/agenda/
mailto:escola%40swingstation.pt?subject=
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Sim. O/a Aluno/a deverá enviar um o email para escola@swingstation.pt, com esse pedido, indicando o nome completo e o Número 
de Identificação Fiscal a constar nos recibos. Este pedido deverá ser feito antes ou na altura do pagamento, uma vez que, após o fecho 
mensal da contabilidade, não nos é possível fazer alterações nos recibos já emitidos.

1.15. Como é que posso entrar nas salas do Lisboa Ginásio Clube para fazer as aulas?
Cada aluno após inscrição receberá um cartão de aluno com o seu nome, que dá entrada no Lisboa Ginásio Clube a partir do horário 
das aulas da Swing Station. Para além de entrada nas salas de aulas no LGC, o cartão também serve como prova de inscrição na Swing 
Station em 2017/2018 em casos de descontos para os alunos junto dos nossos parceiros. É necessário mostrar o cartão juntamente 
com o BI a visitar um parceiro que dê descontos aos nossos alunos.  

* O primeiro cartão é oferecido como parte da inscrição. Se o  aluno perder o cartão, tem de pagar a segunda via directamente ao 
Lisboa Ginásio Clube no valor de 5€.  

 

2. AULAS
 
2.1. Como são os níveis das diferentes danças?
Cada Vintage Dance está dividida em níveis de evolução (Bases, Vocabulário, Fluência, Desafio). Estes, por sua vez, dividem-se em 
módulos (A, B, C,…) e cada módulo é composto por 4 aulas. Os níveis marcam a etapa do teu desenvolvimento e os módulos indicam o 
que será leccionado nas aulas e quais os objectivos a atingir (exemplo: Vintage Jazz no nível Bases, Módulo A o objectivo é trabalhar 
o Movimento & ritmo). Podes consultar todos os níveis e módulos de cada modalidade no nosso site na secção “Danças” ou no final 
do Guia do Aluno/a.
 
2.2. Como é que eu sei em que nível me inscrevo?
Se é a primeira experiência na dança, é obrigatório que o/a Aluno/a se inscreva numa turma de iniciados (Nova Turma do Nível 
Bases). Deste modo, é obrigatório que comece no Módulo A, do nível Bases e vá evoluindo até ao último módulo desse nível. Se já és 
Aluno/a da Swing Station é muito importante que leias com atenção a descrição dos módulos e respectivos níveis no site na secção 
das danças, de forma a perceber o que já aprendeste e inscreveres-te no nível adequado (por exemplo, se já completaste 3 módulos 
do nível Vocabulário no ano lectivo passado, deves inscrever-te no Vocabulário no início do novo ano lectivo, para poderes acabar 
os restantes módulos e passar para o nível seguinte, Fluência). Se houver dúvidas, pedimos que contactem os professores do ano 
passado ou a directora da escola, Abeth Farag, através do email abeth@swingstation.pt.
 
2.3. Posso começar a dançar a qualquer altura?
Durante o ano lectivo há vários momentos em que é possível fazer a inscrição numa turma de iniciação.  Abrimos turmas novas com 
regularidade e essas são divulgadas no nosso site nas páginas sobre as respectivas modalidades, e também no nosso Facebook. Se 
estiveres interessado/a numa modalidade e não tivermos uma turma a abrir de momento, envia-nos um email para que possamos 
ajudar-te. Para alunos que já têm alguma experiência, pedimos que contactem a directora da escola, Abeth Farag, para o email 
abeth@swingstation.pt, para avaliar o nível adequado e as vagas disponíveis.

 2.4. Quantas vezes posso fazer aulas por semana?
Por regra, as aulas decorrem uma vez por semana. Contudo, se o/a Aluno/a pretender fazer duas aulas por semana, pode, se houver 
vagas na turma pretendida. Nestas ocasiões o/a Aluno/a tem de escolher uma turma do mesmo nível ou um nível abaixo. Para estes 
casos, pedimos que contactem a directora da escola, Abeth Farag, através do email abeth@swingstation.pt.
 
2.5. Preciso de fazer uma revisão. Como faço?

mailto:escola%40swingstation.pt?subject=
mailto:abeth%40swingstation.pt?subject=
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Podes falar com os professores da SWING STATION e/ou com a directora da escola, Abeth Farag, para juntos analisarem  
a melhor estratégia em relação aos níveis.
 
2.6. Quais os horários?
Os horários estão disponíveis no nosso site na página da Escola.

2.7. Onde são as aulas?
As aulas são no Lisboa Ginásio Clube (rua dos Anjos, 63).
 
2.8. O que devo vestir e calçar?
O mais importante é que te sintas confortável e que a roupa que trazes permita total liberdade de movimentos. Sugerimos que calces 
sapatilhas confortáveis de sola lisa (para poderes deslizar e fazer voltas) e, muito importante, que não sejam as mesmas que utilizas na rua. 
Não te esqueças da hidratação e da reposição de energias! Uma garrafa de água e uma peça de fruta ou um chocolate são sempre boa ideia.

2.9. Porque não há vídeos resumos de todas as aulas? 
A filmagem dos resumos de aulas é uma escolha dos professores que estão a dar essa aula.  A Swing Station não obriga os seus 
professores a filmar, nem garante que seja um direito dos alunos.  Se algum professor deixar que os alunos filmem um resumo da 
aula ou do módulo, é um “extra” que estão a dar aos alunos.  Pedimos que as filmagens não sejam expostas publicamente em social 
media.  São apenas para utilização pessoal.  Se os nossos professores nos entregarem os resumos dos módulos ou das aulas, a Swing 
Station publica esses no nosso canal oficial no Youtube.

2.10.  Porque existem trocas de professores entre aulas? 
Os professores da Swing Station não trabalham exclusivamente na Swing Station a dar aulas. Acontece várias vezes termos de 
fazer ajustes e trocas de professores para se substituírem uns aos outros quando alguém não consegue dar uma aula, por razões 
profissionais ou pessoais. Procuramos informar os alunos das substituições de professores com antecedência sempre que possível, 
para além de tentar que aconteça o mínimo possível.  Se uma substituição tiver de ser organizada em cima da hora, nesses casos será 
mais difícil informar os alunos antes da própria aula e pedimos a compreensão dos alunos nessas situações. 

3. PARES
 
3.1. É preciso inscrever-me com par?
O Lindy Hop, o Blues e a Balboa são danças a pares. Podes inscrever-te sem par mas terás que ficar à espera que “um par” (follower 
ou leader) se inscreva. Nestas aulas temos que manter um equilíbrio nas turmas entre “leaders” (tradicionalmente representados 
pelo homem) e “followers” (tradicionalmente representados por meninas) de modo a não haver muitos momentos em que alunos 
não dancem. Por isso, a inscrição com par é recomendada e é a maneira mais eficaz de assegurar um lugar nas aulas. Todavia, não 
é obrigatório, nem uma regra da escola. O Vintage Jazz, o Tap e o Solo Blues e o Solo Charleston são modalidades a solo. Não é 
necessário par!

3.2. Posso mudar de par ao longo do meu percurso na Escola?
Só aceitamos renovação de inscrição com par se for o par com quem entraste na Swing Station originalmente. Se o teu par entretanto 
desistiu, consideramos-te sem par e a tua inscrição é confirmada de acordo com a ordem em que entraste na escola, dando prioridade 
sempre aos alunos que andam há mais tempo (de forma continuada) na Swing Station.

http://swingstation.pt/escola
http://swingstation.pt/school/%20
http://www.lgc.pt/
https://www.youtube.com/user/swingstationpt
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3.3. O que acontece quando o meu par desiste?
Se o par desistir, o lugar do/a Aluno/a deverá ser analisado de modo a prevalecer um equilíbrio na turma. Se a turma não ficar 
demasiado prejudicada por ter uma follower a mais (ou um leader, se for o caso), é possível continuar. Se a escola concluir que a 
turma fica prejudicada, a inscrição do/a Aluno/a nas aulas fica suspensa até uma nova turma surgir e poder ser integrado/a. Se isso 
acontecer, recomendamos que o/a Aluno/a não pare de dançar, e sugerimos sempre que durante esse período se inscreva numa 
turma de Vintage Jazz, Solo Charleston, Solo Blues ou Tap, que são a solo.

3.4. Se eu tenho par, porque é que trocamos de par nas aulas?
Se dançarmos apenas com uma pessoa, naturalmente ficamos com certos vícios e maus hábitos. Habituamo-nos apenas a uma 
maneira de dançar ou apenas a uma sensação de guia, por não dançar as sequências com outra pessoa e não nos conectarmos com 
mais praticantes da dança. As danças a par leccionadas na Swing Station são danças essencialmente sociais, danças de partilha de 
momentos de música e ritmos com os pares, por isso queremos uma comunidade na escola em que interajam uns com os outros, seja 
em que nível for. Há várias vantagens na troca de par mas, essencialmente, a troca de pares facilita a confiança.
 
3.5. Sou homem e quero ser follower. Sou mulher e quero ser leader. É possível?
Sim. Essa decisão é da inteira responsabilidade do/a Aluno/a. Se com o tempo o/a Aluno/a entender que quer trocar, deverá ter em conta 
o equilíbrio da turma, assunto já descrito no ponto 3.3. Normalmente, essa decisão requer que comece do início, do nível Bases, Módulo A.

4. NÍVEIS E MÓDULOS
 
4.1. Como funcionam os níveis de Lindy Hop e que duração têm?

No primeiro nível, Bases, a essência é entender os ritmos base das danças - as peças fundamentais da modalidade, e, se for uma 
dança a pares, a técnica básica de conexão.

No segundo nível, Vocabulário, o foco é ganhar o repertório essencial da dança.  Os passos começam a ser mais complexos e a 
técnica de conexão (se for uma dança a pares), aprofundada.  

No terceiro nível, Fluência, normalmente não existe uma duração fixa do nível.  Uma vez que um aluno tem o vocabulário básico 
e noção de variações rítmicas, etc, da dança que escolheu, a ideia neste nível é ganhar à vontade para fazer da dança uma coisa 
própria. O foco deixa de ser tanto passos, mas sim conceitos que o/a aluno/a poderá usar para criar passos, desfazer e refazer passos, 
desenvolver um estilo próprio.  

No quarto nível, Desafio, o conhecimento da dança é bastante mais aprofundado. Este nível é realmente só para quem quer um 
ritmo de aprendizagem mais intenso e desafiante. Muitas vezes os conceitos aqui trabalhados são os mesmos do nível Fluência, mas 
com uma exigência maior da parte do/a aluno/a.  

*Os níveis Fluência e Desafio não têm um fim, uma vez que os professores vão escolhendo temas e conceitos para trabalhar consoante as capacidades dos alunos 
que andam nessas turmas. Se um/a aluno/a entender terminar, deverá avisar a escola, tal como descrito em 1.8.

4.2. O que são os módulos?
Na SWING STATION, a aprendizagem acontece por uma ordem de 4 níveis de evolução, como acima mencionado: Nível 1 - Bases, Nível 
2 - Vocabulário, Nível 3 - Fluência, Nível 4 - Desafio.  Os módulos permitem focar a aprendizagem de cada nível. Cada nível é composto 
por vários módulos com um objectivo ou tema específico, que se resumem a 4 aulas. A última aula do módulo é sempre uma revisão 
de tudo o que foi aprendido ao longo do módulo.
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Depois de acabar todos os módulos de um determinado nível, o que faço? 
Se o/a Aluno se sentir à vontade com o que foi dado no nível, deverá pedir a alteração da inscrição (por email) para o nível seguinte, 
o que implica mudar de horário. Depois do nível Bases (ou seja, no nível Vocabulário) o/a Aluno pode escolher o horário que mais lhe 
convier, uma vez que os módulos não têm de ser feitos por ordem. Qualquer dúvida, é muito importante que o/a Aluno fale com o/a(s) 
professor/a(s).

5. DESRIÇãO / DURAÇãO DOS NÍVEIS /MÓDULOS:
NOTA:  O currículo aqui apresentado é sujeito a ligeiras alterações durante o ano lectivo, se os professores acharem que é necessário 
fazer alguns ajustes consoante o ritmo de aprendizagem dos alunos.

− LINDY HOP −

Nível 1 - Bases
* Estamos a trabalhar o nosso currículo este ano 2017/2018, mudando de 6 módulos para 8 módulos, para que os novos alunos de 
Lindy Hop cheguem ainda mais bem preparados ao nível seguinte, sobretudo no que diz respeito a ritmos e conexões. Poderá haver 
alterações nos módulos abaixo. Vamos actualizando à medida que confirmamos os conteúdos de cada módulo. *

Os primeiros passos no Lindy Hop! Conhece a música swing e os seus ritmos dançantes! Trabalharemos manter o ritmo, que 
chamamos “Bounce”, misturar passos “Slows” & “Quicks”, usar Kick Steps para Charleston e Triple Steps para construir os passos 
fundamentais do Lindy Hop. Entende a técnica básica de conexão – lead and follow. Mistura os ritmos e sente-te confiante nos passos 
base de 6 e 8 tempos.

Módulos:

A - rythm & Closed Connection 
Neste módulo inicial o objectivo é  trabalhar o “bounce”, manter o ritmo da 
música no corpo e entender os ritmos de Lindy Hop – quicks, slows e triple 
steps. O foco é poder executar os ritmos em posição fechada, a aprender a 
técnica base de conexão.

B - Passing and Turning 
Começamos a explorar a posição aberta e as conexões que usamos nesta 
posição. Vamos fazer vários passos base em 6 e 8 tempos. Vamos introduzindo 
passos de Charleston.

C - Charleston 
Neste módulo vamos passar a aumentar o ritmo cardíaco com os “kick-steps”, 
a focar mais no ritmo base de Charleston a pares, como é dançado no contexto 
de Lindy Hop. Vamos misturar os ritmos dos primeiros módulos com estes 
novos passos.

D - Swing Out 
Este módulo foca-se no passo fundamental de Lindy Hop, o Swing Out. 
Trabalharemos bem a técnica de “stretch”, a postura e a conexão para poderem 
aplicar este passo na dança.

.

E - Tandem Charleston 
Neste módulo continuaremos a trabalhar o “Swing Out”, mas voltamos ao ritmo 
de Charleston e exploramos os passos a base de “Tandem Charleston”, passo 
em que a Follower está à frente do Leader na base de Charleston.

F - Better Connection 
Descrição em Breve

G - Texas Tommy and Other Moves 
Descrição em Breve

H - Gaining Confidence 
Descrição em Breve
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Nível 2 - Vocabulário

Já tens as bases? Agora é ganhar mais vocabulário de sequências e variações nas bases. Ganha confiança e sensibilidade quanto 
à música e à conexão com o par. Faz este nível 2 por qualquer ordem – cada módulo temático desenvolve ideias diferentes baseadas 
nos passos bases do nível 1.

Módulos:

Nível 3 - Fluência

Sentes-te bem com o vocabulário base de Lindy Hop? Então é altura de trabalhar conexões mais desafiantes e novas sequências 
e ritmos e variações! A aprendizagem da dança agora começa a tornar-se mais conceptual e os passos podem variar de turma em 
turma, pois servem apenas para te focares em ideias e técnicas utilizadas por todo o lado no Lindy Hop, para além de trabalhar a 
limpeza das tuas bases. É neste nível que vais desconstruir e reconstruir passos e pensar na musicalidade e na técnica, mas trabalhar 
estas ideias vai dar prazer e criar muito mais opções na dança!

Módulos:

Os módulos neste nível não são de ordem fixa, nem o nível tem duração fixa. Os professores vão abordar os temas que considerarem 
mais importantes para a turma actual.

Os temas podem incluir: Charleston, Communication, Connection, Slow Lindy, Fast Lindy, Cleaning up the Basics, Musicality, Sugar 
Push, rhythms, Variations, Vintage Jazz with your Partner, Momentum, Pop Turns and other Turns, e mais.

A - Walks & Turns 
Neste módulo voltamos à base de andar com passos lentos e rápidos e 
exploramos voltas e a diferença entre movimentos lineares e rotacionais.  
Focamo-nos na conexão e em absorver e redireccionar.

B - Charleston Double Kick 
Neste módulo o foco é em passos que utilizam um double kick da perna.  
Focamo-nos em “Avião” e “Tandem Avião”, com voltas e entradas e saídas.

C - Swing Out and Circle Variations 
Voltamos às bases de Swing Out e Circle e vamos ver como brincar com essas 
para criar variações

D - Charleston Swing Out 
Focamos este módulo no ritmo de Quick, Quick, Slow, Quick, Quick, Slow e 
trabalhamos as formas de Swing Out e Circle neste ritmo.

E - Historic Lindy Hop 
Neste módulo focamo-nos em passos históricos e aprendemos uma parte da 
California routine, sequência tornada famosa no filme Hellzapoppin’.

F - Triple Steps & Turns 
Este módulo tem como foco o ritmo de triple steps e voltas dentro deste ritmo.  
Vamos explorar passos que utilizam voltas, tanto do Leader como da Follower.

G -Sugar Push 
“Sugar push” é um passo icónico no reportório de Lindy Hop de Los Angeles/
Hollywood.  requer uma boa conexão com o chão, o próprio corpo e o par. Será 
essa conexão o nosso foco este módulo

H - Pop Turn & Barrel roll 
Voltamos às voltas neste módulo, focando em 2 tipos de voltas que são 
bastante usadas no Lindy Hop, trabalhando conexões diferentes para criar o 
momento da volta.

https://www.youtube.com/watch?v=hFwAI5_LbYE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=er-PGqZL6jg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pS-gYACQvdA&feature=youtu.be&t=2m26s
https://www.youtube.com/watch?v=KxdWVKvdTAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6vER7Ozhocc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kjo3W_S7paw&feature=youtu.be&t=1m25s
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Nível 4 - Desafio

Este nível mais avançado é para quem realmente gosta de desafios na dança depois do nível Fluência.  
Tal como o nível anterior, este nível não tem módulos fixos e dura o tempo que o aluno quiser! Muitos conceitos são iguais aos do 
nível Fluência, mas trabalhados a um ritmo mais rápido e de uma maneira mais profunda, com os professores mais exigentes com 
os pormenores. Se preferires fazer passos engraçados sem entrar em muita técnica e sem ter que ficar a bater em pormenores de 
conexão, o nível Fluência é mais adequado. Este nível é para te pores fora da zona de conforto e pôr-te a trabalhar.  

A entrada neste nível é baseada numa auto-avaliação que tu fazes com os teus professores, após andar durante algum tempo no nível 
Fluência. Só deve entrar neste nível quem consegue aprender a um ritmo mais puxado e focar-se nos pormenores. É necessário teres 
as bases bastante limpas e um bom repertório de movimentos e variações. A entrada neste nível também é sujeita ao equilíbrio entre 
leaders e followers.

Os temas vão incluir: Charleston, Communication, Connection, Slow Lindy, Fast Lindy, Cleaning up the Basics, Musicality, Sugar 
Push, rhythms, Variations, Vintage Jazz with your Partner, Momentum, Pop Turns and other Turns, e mais.

− BLUES −

Nível 1 - Bases

Vem conhecer o mundo da dança e música Blues e dançar, desde os ritmos suaves e lentos até aos ritmos fortes e 
rápidos. Neste nível irás aprender os fundamentos da dança Blues, e as suas características assim como a técnica de conexão para 
dançares com o teu par. Iremos explorar e trabalhar dois principais estilos da dança Blues: Juke Joint e Ballroom.

Explora o Blues que está em ti. Este nível percorre 6 módulos temáticos (um módulo = 4 aulas) e em cada módulo é trabalhado um 
tema.

Módulos:

A - Let the Blues Get Into You 
Neste primeiro módulo o objectivo é  trabalhar a postura,  o pulsar, o  ritmo 
e a musicalidade ao som do Chicago Blues, estilo de Juke Joint, assim como 
aprender a técnica base de conexão através de passos base.

B - rhythms in Blues 
Neste módulo iremos continuar no estilo Juke Joint, inserindo vários ritmos 
assim como desenvolver o vocabulário de passos e movimentos permitindo aos 
alunos explorar a sua dança.

C - Keep it Slow & Smooth 
Neste módulo iremos entrar no estilo Ballroom Blues. O objectivo é desenvolver 
a técnica e a posição em closed position e close embrace com ritmos mais 
lentos, bem característicos do som de Slow e Jazz Blues.

D - Let’s Dance 
Neste módulo iremos continuar a trabalhar os ritmos lentos e desenvolver 
vocabulário de Ballroom Blues.

E - Sweet Home Chicago 
Neste módulo regressamos ao estilo Juke Joint Blues vamos explorar a 
musicalidade, continuar a trabalhar ritmos e a posição de break away,  
promovendo a expressividade individual e a comunicação com o par.

F - More Slow and Smooth 
Para terminarmos o nível Bases voltamos a Ballroom Blues onde iremos 
continuar a trabalhar ritmos,isolamentos e expressividade individual enquanto 
dançamos com o par, dando maior fluidez à dança.
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Nível 2 - Vocabulário

Agora que terminaste o nível Bases, vamos continuar a trabalhar o flow da dança, assim como a tua musicalidade, nos 
vários estilos de música Blues. Iremos dar maior foco na expressividade individual, aprimorar a técnica de lead & follow e a 
qualidade de movimento ligada à estética da dança blues. Mas, acima de tudo, vamos divertir-nos ainda mais a dançar Blues!

Módulos:

A - How Blue Can You Get (Ballroom Blues) 
Neste módulo o foco vai ser a técnica de walks e movimentação no dancefloor, 
sem perder o flow. Iremos misturar open e closed position com close embrace e 
trabalhar a expressão individual na dança a par.

B - Messing with the Blues (Juke Joint Blues) 
O foco do  módulo será trabalhar ritmos  no footwork e ritmos no corpo. Iremos 
trabalhar novas  variações de movimentos na dança a par.

C - Fast Blues 
Neste módulo o foco será em música de fast blues e na aquisição da técnica 
para a dançar na posição fechada. Iremos dançar ao ritmo dos Jump Blues e 
rhythm & Blues. A energia vai ser sempre a subir!

D - Struttin’ 
Neste módulo iremos continuar com fast blues mas na posição de close 
embrace. Tradicionalmente chamado  de Struttin’, é um dos sub-géneros do 
estilo Juke Joint, tem um feeling de jogging e é dançada com um forte down 
pulse no beat, com  várias variações de footwork que reforçam a expressão 
individual.

E - Jazz Me Blues (Ballroom Blues) 
Neste módulo, iremos voltar aos ritmos mais slow e iremos continuar a 
trabalhar a posição de  close embrace ao som de Jazz Blues, com o foco na 
manutenção do momento.

F - Open & Closed Leading/Following  
(Juke Joint e Ballroom Blues) 
Uma das características da dança blues é a improvisação entre o par e a 
expressividade individual na dança.  Neste módulo vamos trabalhar a dança 
entre os pares como uma conversa fluída e dinâmica.

A - Dancing Close 
Neste módulo inicial focamos nas bases de Pure Balboa & Bal-Swing e 
transições simples entre as duas bases, assim como a conexão de Balboa

B -  Bal-Swing Basics 
Neste módulo o foco é em passos base de Bal-Swing como Lollies e Swivels, e 
como entrar e sair destes.

C - Turning 
Neste módulo entramos no mundo rotacional de Balboa com os Come Arounds, 
Throw Outs e Voltas.

D - Transitions 
O foco deste módulo é como movimentar-nos pela pista de dança dentro de 
Pure Balboa e Bal-Swing

E - Play with the Basics 
Neste módulo, revisitamos os passos base e tornamos esses mais complexos.

F - Fancy it Up 
Este módulo vai introduzir alguns passos mais flashy, assim como variações.

− BALBOA −

Nível 1 - Bases

Nesta iniciação a Balboa, vais aprender a diferenciar entre Pure Balboa e Bal-Swing. Põe os pés a mexer-se ao ritmo dos 8 tempos de 
Balboa. Sente-te confiante com os movimentos base e cria uma boa conexão com o par em abraço fechado. O foco é bases limpas e 
transições entre essas duas vertentes. No final já estás a Balboar as bases sem pensar!

Módulos:
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A - Fine-tuned Transitions 
O foco neste módulo está em transitar duma maneira fluida entre vários passos 
e sequências

B -   Keeping it Pure 
Neste módulo mantemo-nos em posição de Pure Balboa e exploramos as 
nossas possibilidades na dança sem abrir para a posição de Bal-Swing.

C - Historical Moves 
Neste módulo vamos aprender sequências e variações históricas.

D -  Turning and Catching 
Mais sequências de Bal-Swing com maneiras diferentes de apanhar a follower 
e fazer as voltas.

E - Styles and Variations 
O foco neste módulo é como tornar a dança mais musical, brincando com 
ritmos, estilos e velocidades.

F - More Historical Moves 
Mais um módulo para aprender sequências e variações históricas.

Nível 2 - Vocabulário

O próximo passo é começar a colocar variações nas bases, conseguir dançar com músicas mais rápidas ou mais lentas. Vais trabalhar 
sequências com passos históricos ou voltas múltiplas. Vais explorar a utilização de conexões ou ritmos diferentes - Elbow Catch e 
redirects, por exemplo. Começa a sentir que consegues exprimir a música quando danças Balboa!

Módulos:

Nível 3 - Fluência

2017/2018 é o primeiro ano lectivo deste nível. O nível está ainda em construção, mas o foco agora é transições fluidas e surpreendentes, 
variações nas bases, mudanças de ritmo.  Mais informação à medida que o nível seja construído. 

A - rhythm & Movement 
Neste módulo inicial, o foco é ver o movimento como ritmo e uma maneira de 
criar música.  Vamos falar da estrutura da música e aprender alguns passos 
base simples. 

B -  Basic Vintage Jazz Steps 
Neste próximo módulo vamos continuar a aprender vocabulário base de Vintage 
Jazz, perceber a utilização de breaks na dança, e fazer movimentos um pouco 
mais complexos.

C - Transitions & Improv in Jazz 
Este módulo resume os primeiros dois, mas com um foco em como transitar 
entre os passos, criando tanto coreografias assim como improviso.

− VINTAGE JAZZ −

Nível 1 - Bases

Começa a mexer-te! Entende a música – os seus ritmos e a sua estrutura musical – que deu origem a esta dança. Neste nível de 3 
módulos (um módulo = 4 aulas) temáticos, o foco é aprenderes os passos base de Vintage Jazz e relacioná-los com a música. Vamos 
fazer coreografia e improviso!  O passo seguinte é continuar na turma enquanto a turma se torna uma de Solo Charleston Bases 
durante 3 módulos.  Tendo as bases dos dois ritmos, já será possível passar para Vintage Jazz Vocabulário a seguir para misturar tudo.  

Módulos:
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Nível 3: Fluência

Estás preparado/a para pensar em ritmos, transições e movimentos mais complexos? Já não tens que pensar tanto nos pés e agora 
podes prestar mais atenção ao corpo inteiro, adicionando estilo nos braços, ombros, pernas, tronco, etc. Neste nível haverá muito, 
mas muito improviso. Vais explorar o teu próprio estilo. Desafia as tuas capacidades!

Os módulos não são fixos, mas vão incluir os seguintes temas:
rhythms, Historical Sequences, Style, Slides, Turns, Slow & Sweet, Tap steps, Improvisation, Choreographing, Solo Charleston

Nível 2 - Vocabulário

Queres conseguir mais variações nas bases?  Fazer coreografias mais complicadas?  Brincar mais com ritmos? Improvisar com 
mais confiança?  Para fazer este nível de Vintage Jazz é necessário ter feito Vintage Jazz Bases e Solo Charleston Bases, pois 
começamos agora a juntar os passos de ambos os ritmos.  A verdade é que há uma distinção de ritmos nestas duas vertentes, mas 
para dançar “authentic” ou “vernacluar” jazz na totalidade, misturamos esses ritmos e passos todos. Percebe como fazer desta 
dança algo teu!! Não é necessário fazer estes módulos por uma ordem específica, desde que tenhas as bases de Vintage Jazz e Solo 
Charleston!

Módulos:

A - rhythm & Style 
Neste módulo vamos explorar passos base e ver como os transformar com 
estilos e ritmos diferentes. 

B -  Solo Charleston 
Este módulo foca-se em vocabulário de Charleston a solo, com passos mais 
complexos do que as bases, com um grande foco no improviso.

C - First & Second Stops 
Vamos aprender a coreografia original dos Stops e ver como usar essa ideia de 
freeze e unfreeze na nossa dança improvisada.

D - Shim Sham Madness 
Usando a coreografia Shim Sham como uma base (é obrigatório sabê-la antes 
de fazer este módulo), vamos brincar por cima da coreografia para que o Shim 
Sham se torne algo mais pessoal. 

E -  rhythms & Turns 
A dança a solo requer bastante trabalho em voltas, sendo essas feitas de várias 
maneiras diferentes.  Vamos explorar voltas e ritmos diferentes neste módulo.

F - More Solo Charleston 
Este módulo, tal como o módulo B,  foca-se em vocabulário de Charleston a 
solo, com passos mais complexos do que as bases, com um grande foco no 
improviso.

G - Slow & Sweet 
Baixamos o ritmo neste módulo e exploramos como dançar com os ritmos mais 
lentos e dar sabor à dança

H - Tribute to the Greats 
Neste módulo vamos aprender algumas sequências e variações históricas para 
juntar à nossa dança.



• www.swingstation.pt 9/10

A -  Basic Solo Charleston rhythms 
Neste módulo aumentamos o ritmo cardíaco e começamos a explorar as bases 
de Charleston a solo dos anos 20! 

B -   Solo Charleston “Must” Moves 
Aprendemos ainda mais passos de Charleston para  juntar às bases!

C - Transitions & Improv in Solo Charleston 
O foco neste módulo é resumir os dois prévios e transitar entre os passos - 
aprendendo transition steps e outras ferramentas para fluir no Solo Charleston.

A -  Changing Weight & Dynamics

B -  rhythm with Your Feet

C - Travelling & Time Steps

D - Shim Sham

C - Improv & Body Percussion

D - Pull Backs & Speed

− SOLO CHARLESTON −

Nível 1 - Bases

Preparado/a para umas aulas enérgicas? Podes aprender o Solo Charleston dos anos 20 com algumas variações que foram aparecendo 
nos anos 30/40.  Neste nível de 3 módulos (um módulo = 4 aulas) temáticos, o foco é aprenderes o ritmo e os passos base de Solo 
Charleston, a dança popular dos anos 20 e não só! Vamos fazer coreografia e improviso! O passo seguinte é continuar na turma 
enquanto ela se torna uma turma de Solo Vintage Jazz Bases durante 3 módulos. Tendo as bases dos dois ritmos, já será possível 
passar para Vintage Jazz Vocabulário a seguir para misturar tudo.

Módulos:

− TAP −

Nível 1 - Bases

Começa a fazer música com os pés, utilizando os movimentos básicos de Tap! Aprende os “building blocks” desta música pedonal - 
shuffles, steps, toes, heels, flaps, paddles, stomps, stamps e outros - e começa a improvisar com eles. Percebe como mudar de peso 
no tempo certo e mexer o corpo para criar sons claros com os pés.  

Módulos:

Nível 2: Vocabulário

Não temos aulas de mais níveis só de Solo Charleston.  A ideia é fazer também as bases de Solo Vintage Jazz e continuar numa turma 
de Vintage Jazz Vocabulário, que vai misturar os dois ritmos - a dançar a solo com vários tipos de jazz com os vários movimentos dos 
dois ritmos.  Se ainda não fizeste, faz o nível bases de Vintage Jazz e depois passa para a turma de Vintage Jazz Vocabulário.
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Nível 2: Vocabulário

Já tens os “building blocks” para criares música com os pés. Agora é ganhares mais velocidade nesses movimentos e adicionar alguns 
mais desafiantes. Cria umas sequências próprias, a misturar o que já sabes, para criar coreografias e improvisação! Ganha confiança 
no que já sabes e entende como os passos todos se juntam para os pés fazerem a sua música. 

Módulos:

A -  Speeding up your Basics

B -  Wings & Pull Backs

C - Work your Improv

D - Music & No Music

C - Creating Choreography

D - Tricky steps

A -  rhythm & Flow

B -  Basic Solo Blues Steps

C - Bluesing Your Jazz Steps

D -Juke Joint

C - Slow and Mellow

D - Fast Blues

− SOLO BLUES −

Nível 1 - Bases

Dos ritmos fortes de Juke Joint aos sons mellow do Jazz Blues, vais aprender a dançar com todo o corpo e a exprimir emoções na 
dança. Acima de tudo vais divertir-te e treinar tendo consciência do teu corpo e o que ele pode dançar.  Este nível percorre 6 módulos 
temáticos (um módulo = 4 aulas) e em cada módulo é trabalhado um tema:  

Módulos:


