
Jazz Dance 

 Performance Critérios de avaliação 
Idades 

recomendadas 

Premiere 
20 minutos 
A performance de grupo deverá ter no 
mínimo um e no máximo dois minutos 

- Demonstrar conhecimentos básicos do 
vocabulário Jazz Dance; 
- Demonstrar conhecimentos básicos da 
parte técnica; 
- Demonstrar conhecimentos básicos em 
tempos e ritmos; 
- Demonstrar capacidade básica de 
resposta à música; 
- Demonstrar o uso simples da expressão; 
- Demonstrar consciência do público; 

4/5 anos 

Debut 
20 minutos  
A performance de grupo deverá ter no 
mínimo um e no máximo dois minutos 

- Demonstrar conhecimentos básicos do 
vocabulário Jazz Dance; 
- Demonstrar conhecimentos básicos da 
parte técnica; 
- Demonstrar conhecimentos básicos em 
tempos e ritmos; 
- Demonstrar capacidade básica de 
resposta à música; 
- Demonstrar o uso simples da expressão; 
- Demonstrar consciência do público; 

5/6 anos 

Grau 1  

25 minutos  
A performance de grupo deverá ter no 
mínimo um minuto e meio e no máximo 
dois minutos e meio 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão do vocabulário de Dança 
Jazz; 
- Demonstrar competências técnicas; 
- Demonstrar tempos e ritmos 
apropriados; 
- Demonstrar capacidade de resposta à 
música; 
- Demonstrar o uso da expressão de 
forma apropriada; 
- Demonstrar consciência do público; 

7/8 anos 

Grau 2 

25 minutos  
A performance de grupo deverá ter no 
mínimo um minuto e meio e no máximo 
dois minutos e meio 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão do vocabulário de Dança 
Jazz; 
- Demonstrar competências técnicas; 
- Demonstrar tempos e ritmos 
apropriados; 
- Demonstrar capacidade de resposta à 
música; 
- Demonstrar o uso da expressão de 
forma apropriada; 
- Demonstrar consciência do público; 

9/10 anos 

Grau 3 

25 minutos  
A performance de grupo deverá ter no 
mínimo um minuto e meio e no máximo 
dois minutos e meio 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão do vocabulário de Dança 
Jazz; 
- Demonstrar competências técnicas; 

11/12 anos 



- Demonstrar tempos e ritmos 
apropriados; 
- Demonstrar capacidade de resposta à 
música; 
- Demonstrar o uso da expressão de 
forma apropriada; 
- Demonstrar consciência do público; 

Grau 4 

35 minutos 
A performance deverá ter duas 
coreografias, cada uma com um mínimo 
de um minuto e meio e o máximo de dois 
minutos e meio. 
A duração total da performance não pode 
exceder os 5 minutos. 
; 
 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão do vocabulário de Dança 
Jazz; 
- Demonstrar, de forma segura, 
competências técnicas de nível 
intermédio; 
- Demonstrar compreensão de uma 
variedade de sons, acentos rítmicos e 
tempos; 
- Demonstrar compreensão da 
interpretação musical 
Incluindo: 

a) Fraseado 
b) Dinâmica 
c) Atmosfera 

- Demonstrar o uso da expressão e das 
habilidades de performance de forma 
apropriada para o nível intermédio; 
- Comunicação apropriada com a 
audiência; 
Improvisação: 
- Será dada aos candidatos uma peça 
desconhecida e um minuto para se 
familiarizar com a mesma antes de 
iniciarem a improvisação; 
- Os candidatos improvisam de frente 
para o examinador em grupos pequenos 
por aproximadamente 45 segundos 
- Os candidatos dançam livremente 
podendo optar por movimentos de Jazz 
ou um estilo de Jazz; 
 

13/14 anos 

Grau 5 

35 minutos  
A performance deverá ter duas 
coreografias, cada uma com um mínimo 
de um minuto e meio e o máximo de dois 
minutos e meio. 
A duração total da performance não pode 
exceder os 5 minutos. 
 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão do vocabulário de Dança 
Jazz; 
- Demonstrar, de forma segura, 
competências técnicas de nível 
intermédio; 
- Demonstrar compreensão de uma 
variedade de sons, acentos rítmicos e 
tempos; 
- Demonstrar compreensão da 
interpretação musical através: 

a) Fraseado 

15/16 anos 



b) Dinâmica 
c) Atmosfera 

- Demonstrar o uso da expressão e das 
habilidades de performance de forma 
apropriada para o nível intermédio; 
- Comunicação apropriada com a 
audiência; 
Improvisação: 
- Será dada aos candidatos uma peça 
desconhecida e um minuto para se 
familiarizar com a mesma antes de 
iniciarem a improvisação; 
- Os candidatos improvisam de frente 
para o examinador em grupos pequenos 
por aproximadamente 45 segundos 
- Os candidatos dançam livremente 
podendo optar por movimentos de Jazz 
ou um estilo de Jazz; 
 

Grau 6 

45 minutos  
A performance deverá ter duas 
coreografias, cada uma com um mínimo 
de dois e o máximo de três minutos. 
A duração total da performance não pode 
exceder os 6 minutos. 
 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão do vocabulário de Dança 
Jazz; 
- Demonstrar, de forma segura, 
competências técnicas de nível avançado; 
 
- Demonstrar uma compreensão clara de 
uma gama de complexos sons rítmicos, 
acentos rítmicos e tempos; 
- Demonstrar sensibilidade para uma 
interpretação musical através: 

a) Fraseado 
b) Dinâmica 
c) Atmosfera   

- Demonstrar o uso da expressão e das 
habilidades de performance de forma 
apropriada para o nível avançado; 
- Uso de expressões variadas e uma série 
de competências de desempenho com o 
envolvimento apropriado com o público; 
Improvisação: 
- Será dada aos candidatos uma peça 
desconhecida e um minuto para se 
familiarizar com a mesma antes de 
iniciarem a improvisação; 
- Os candidatos improvisam de frente 
para o examinador em grupos pequenos 
por aproximadamente 45 segundos 
- Os candidatos dançam livremente 
podendo optar por movimentos de Jazz 
ou um estilo de Jazz; 
 

+16 



Grau 7 

45 minutos  
A performance deverá ter duas 
coreografias, cada uma com um mínimo 
de dois  e o máximo de três minutos. 
A duração total da performance não pode 
exceder os 6 minutos. 
 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão avançados do vocabulário 
de Dança Jazz; 
- Demonstrar, de forma segura, 
competências técnicas de nível 
avançado;- - Demonstrar uma 
compreensão clara de uma gama de 
complexos sons rítmicos, acentos rítmicos 
e tempos; 
 
-Demonstrar sensibilidade para uma 
interpretação musical através: 

a) Fraseado 
b) Dinâmica 
c) Atmosfera   

- Demonstrar o uso da expressão e das 
habilidades de performance de forma 
apropriada para o nível avançado; 
- Uso de expressões variadas e uma série 
de competências de desempenho com o 
envolvimento apropriado com o público; 
 
Improvisação: 
- Será dada aos candidatos uma peça 
desconhecida e um minuto para se 
familiarizar com a mesma antes de 
iniciarem a improvisação; 
- Os candidatos improvisam de frente 
para o examinador em grupos pequenos 
por aproximadamente 45 segundos 
- Os candidatos dançam livremente 
podendo optar por movimentos de Jazz 
ou um estilo de Jazz; 
 
-  

+16 

Grau 8  

45 minutos  
A performance deverá ter duas 
coreografias, cada uma com um mínimo 
de dois e o máximo de três minutos. 
A duração total da performance não pode 
exceder os 6 minutos. 
 

- Demonstrar conhecimento e 
compreensão avançados do vocabulário 
de Dança Jazz; 
- Demonstrar, de forma segura, 
competências técnicas de nível 
avançado;- - Demonstrar uma 
compreensão clara de uma gama de 
complexos sons rítmicos, acentos rítmicos 
e tempos; 
 
-Demonstrar sensibilidade para uma 
interpretação musical através: 

a) Fraseado 
b) Dinâmica 
c) Atmosfera   

+16 



- Demonstrar o uso da expressão e das 
habilidades de performance de forma 
apropriada para o nível avançado; 
- Uso de expressões variadas e uma série 
de competências de desempenho com o 
envolvimento apropriado com o público; 
 
Improvisação: 
- Será dada aos candidatos uma peça 
desconhecida e um minuto para se 
familiarizar com a mesma antes de 
iniciarem a improvisação; 
- Os candidatos improvisam de frente 
para o examinador em grupos pequenos 
por aproximadamente 45 segundos 
- Os candidatos dançam livremente 
podendo optar por movimentos de Jazz 
ou um estilo de Jazz; 
 
-  

 


