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Centro Oficial da RSL AWARDS
em Portugal
A JAHAS - RockSchool Porto é o centro oﬁcial
da RSL Awards (Rockschool) em Portugal e a escola pioneira na implementação da formação especializada em
Pop/Rock.

TEATRO MUSICAL

Kids

Teatro Musical
Dança Jazz
Street Dance

A

ma5vas, como o Teatro Musical e a Dança.
A nossa escola é reconhecida como um centro de
cer5ﬁcação de excelência, contando com uma equipa

Awards

Teatro Musical

90 minutos

(RockSchool, lda) foi funda-

Dança Jazz

60 minutos

da em 1991, vocacionada
para a cer5ﬁcação de músi-

+ 16 anos
Interpretação

90 minutos

cos de pop/rock. A sua me-

Voz Falada

30 minutos

todologia é baseada em re-

Dança

90 minutos

Coro/Projeto

90 minutos

Canto

60 minutos

Formação Musical

60 minutos

TOTAL Semanal

7 horas

A JAHAS privilegia na sua oferta educa5va a formação em música contemporânea e em Artes Perfor-

RSL

pertório Pop, Rock, Metal,
Jazz, Blues e Funk.
Em 2015, para além dos
programas

para

músicos

pop/rock, a RSL enriqueceu

de grandes proﬁssionais.

a sua oferta educa5va com
novos programas - Teatro
Porquê escolher a RockSchool Porto?
A JAHAS - RockSchool Porto permite aos alunos de Teatro Musical, Dança Jazz e Street
Dance a obtenção de uma cer5ﬁcação pela RSL Awards. Assim, o nível de exigência é elevado para que sejam ob5dos os melhores resultados.
Ao longo da sua formação, os nossos alunos trabalham para se desenvolverem enquanto intérpretes e criadores nas diversas áreas e terão a oportunidade de mostrar o seu
trabalho em vários contextos.
Na JAHAS privilegiamos uma estreita relação entre professor e aluno, explorando ao
máximo o seu potencial.

Musical e Dança.

DANÇA JAZZ e STREET DANCE

Todas as Idades

As qualiﬁcações da Ro-

Dança Jazz

60/90 minutos

Street Dance

60/90 minutos

ckSchool são reconhecidas
pelo Quadro Europeu de
Qualiﬁcações (QEQ).

