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Prezado apoiador, senti mo-nos 
honrados com o seu apoio no Projeto 
Viva Música Ano I. 

Relatório das ati vidades Viva Música #01

INSTITUIÇÃO CURSO HORÁRIO

Bom Amigo Aula de violão 2ª feira – 13:30 às 14:30

Bom Amigo Musicalização Infanti l 4ª feira – 08:00 às 11:30

Cerene Canto 5ª feira – 08:00 às 09:00 

Cerene Violão 5ª feira – 09:00 às 11:00

Cerene Práti ca de Banda 5ª feira – 11:00 às 12:00

O projeto teve início em 04/02/2013, 
e graças ao seu apoio foram benefi ciadas 
150 crianças na Insti tuição Bom Amigo e 

90 pessoas na Insti tuição Cerene.
Segue horários em que as aulas 

aconteceram:

Viva Música Ano I
Valor Total: R$ 194.023,29
Valor Captado: R$80.206,05

Confi ra algumas fotos:

Bom Amigo

Cerene CereneBom Amigo

Bom Amigo

Violão 4

Teclado 1 

Caixa Amplifi cada 1

Afi nador 6

Microfone 5
Estante 12

Pessoas Benefi ciadas

Aulas de Violão 6

Musicalização Infanti l 144

Aplicação dos Recursos

CERENE

Violão 5

Caixa Amplifi cada 1

Afi nador 6

Microfone 5
Estante 12

Pessoas Benefi ciadas

Aulas de Violão 25

Aulas de Canto Coral 90



Relatório das ati vidades Bom Amigo #02
Bom Amigo

Os alunos abordaram os aspectos 
rítmicos nas aulas e conhececeram o 
repertório erudito de compositores como 
Vivaldi e Mozart. Para mediar o contato 
com este repertório foi uti lizado o recurso 
lúdico dos lenços coloridos.

Em um segundo momento, foi 
apresentada a Escaleta, o primeiro 
instrumento de teclas com o qual as 
crianças ti veram contato.

Conhecendo o folclore brasileiro, resgatando diversas canções do cancioneiro infanti l.



Relatório das ati vidades Bom Amigo #03
Bom Amigo

Aulas de Violão: Neste semestre os 
alunos ti veram o primeiro contato com 
o violão, aprenderam a nomenclatura do 
instrumento e conheceram as funções 
de cada parte do violão. Conheceram 
a importância da postura correta 
para obter os melhores resultados no 
instrumento.

Os alunos estudaram os principais 
acordes maiores e menores na primeira 
região do braço do violão.

Desenvolveram habilidade de tocar 3 
diferentes ritmos, e aprenderam técnicas 
de solo para tocar algumas melodias e 
formaram um repertório de 5 músicas.

Musicalização Infanti l: No mês 
passado foi apresentado a biografi a e 
um breve histórico da vida do maestro, 
compositor e violonista brasileiro 
Antônio Carlos Brasileiro de Almeida 
Jobim (TOM JOBIM). Junto a esse 
material foram apresentados vídeos e 
fotos do compositor

Foi apresentado o esti lo denominado 
Bossa Nova com um breve histórico. 
Neste momento executamos a apreciação 
da música Chega de Saudade, marco 
inicial do movimento da Bossa Nova de 
extrema importância para a história da 
música brasileira, também foi realizada 
a Audição da famosíssima Garota de 
Ipanema.

Após este processo foi apresentada a 

Alunos estudaram os principais acordes do violão

fi gura do Maestro suas atribuições e sua 
função frente a uma Orquestra ou Coral. 
Inicialmente trabalhamos apenas com 
o conceito do Maestro e agora estamos 
apresentando o conceito de Orquestra. 
Também foi apresentada a batuta e sua 
uti lidade.

Dando conti nuidade ao 
conhecimento dos instrumentos com 
Teclas foi apresentado o teclado, 
o primeiro momento foi de muita 
exploração individual, passada esta 
etapa foram apresentados os recursos 
e possibilidades que este instrumento 

oferece.
A parti r disso diversas propostas foram 

desenvolvidas como: o reconhecimento 
de sons de outros instrumentos e a 
apreciação musical por exemplo.  Para 
ilustrar estes novos temas foi trabalhado 
com o recurso áudio-visual.

Foram realizados diversos trabalhos 
de dança com esti mulação da expressão 
corporal, também foi dado conti nuidade 
ao resgate do Folclore Brasileiro, desta 
vez uma das brincadeiras resgatadas foi 
a do Bambu.



Relatório das ati vidades Bom Amigo #04
Bom Amigo

Aulas de Musicalização: O ano de 
2013 foi um ano de muitas experiências 
musicais novas para os alunos do Bom 
Amigo. 

As aulas de música são momentos 
em que nos diverti mos de várias formas 
diferentes, às vezes cantamos e tocamos, 
às vezes dançamos e brincamos e muitas 
vezes conversamos feito gente grande, 
mas o mais importante disso é que 
sempre nos diverti mos realizando essas 
tarefas.

Nossas aulas são na verdade uma 
grande brincadeira, cheia de aprendizado 
e conhecimentos novos, mas que nunca 
deixa de ser diverti da. 

Em novembro iniciamos a nossa mais 
difí cil tarefa, escolher apenas uma entre 
tantas músicas adoráveis para apresentar 
no dia dezoito de dezembro no palco do 
auditório Heinz Gayer no Teatro Carlos 
Gomes, o Recital Viva Música.

No mês de dezembro foi elaborado 
um material de aposti la com as letras das 
canções e um CD com gravações, com 
o intuito de comparti lhar o repertório 
que desenvolvemos ao longo deste ano 
para que ele fi que registrado por muito 
tempo.

Os dois últi mos meses de aula foram 
consti tuídos de muitos momentos de 
ensaios e preparação para o Recital 
Viva Música sempre conscienti zando os 

As Crianças proporcionaram um belíssimo espetáculo

pequenos da importância desta ocasião.
Encarar o palco não é tarefa fácil, mas 

crianças parti ciparam em massa deste 
momento. Misturamos dança, canto, 
instrumentos, idiomas e até viramos 
bicho, levando pro palco aquilo que 
com prazer realizamos dentro da sala de 
aula. Todas as turmas apresentaram uma 
música diferente nos proporcionando 
um belíssimo espetáculo. 

Aulas de Violão: Nesse segundo 
semestre de aulas conhecemos a maioria 
dos acordes maiores e menores no braço 

do violão. Também estudamos alguns 
acordes com tensões, como por exemplo 
o acorde com séti ma e a nona.

Construímos padrões rítmicos novos, 
mais complexos, que alternam entre 
semínimas e colcheias, dando mais 
vivacidade às músicas.

Prosseguimos com o repertório de 
músicas infanti s, mas acrescentamos 
músicas populares brasileiras e 
internacionais, aumentando o nível 
do estudo. Também foi abordado de 
maneira mais concisa as técnicas de solo.



Relatório das ati vidades CERENE #02
CERENE

Aulas de violão: Os alunos já estão 
dedilhando várias canções. A música está 
contribuindo muito para desenvolver a 
auto esti ma destas pessoas.

Durante este semestre abordamos 
os principais fundamentos do violão, 
como a nomenclatura do violão e das 
mãos, e como segurar corretamente o 
instrumento.

Os alunos aprenderam ritmos que 
caracterizam diferentes gêneros musicais 
uti lizados no acompanhamento das 
músicas.

Os acordes maiores e menores 
na 1ª região foram apresentados e 
exercitados, para dar senti do harmônico 
no acompanhamento das melodias.

Também aprenderam a reproduzir 
melodias de músicas, através da técnica 
do solo e improvisação.

Foi ensinado arpejos para tocar 
os acordes de forma nota por nota, 
capacitando os alunos a personalizar 
o acompanhamento harmônico e 
rítmico. 

Aulas de Canto e Coral: Nas primeiras 
aulas foi apresentado aos alunos o 
aparelho fonador e suas funções, bem 
como o sistema respiratório e a melhor 
forma de uti lizá-lo.

Alunos aprenderam ritmos de diferentes gêneros musicais

A abordagem da higiene vocal e os 
cuidados com a voz foram especialmente 
importantes, e as aulas serviram para 
demonstrar aos alunos os benefí cios 
que estão tendo neste processo de 
recuperação do álcool e das drogas.

Práti ca de Banda:  Estas aulas 
serviram para resgatar várias pessoas 
com grande potencial musical, que 
haviam sido excluídas e anuladas por 

decorrência do vício.
Durante estas aulas foi exercitado a 

importância e a função de cada indivíduo 
na formação de um grupo musical.

Os alunos estão preparando um 
repertório de músicas com o objeti vo 
de realizar várias apresentações durante 
este ano.



Relatório das ati vidades CERENE #03
CERENE

Aulas de Violão: As aulas de violão 
foram divididas em dois grupos. A 
primeira turma aprendeu conceitos 
básicos do violão como Nomenclatura, 
afi nação e postura correta para tocar o 
instrumento. 

Foi trabalhado acordes maiores e 
menores na primeira região do braço do 
violão, e alguns ritmos simples. Com este 
conteúdo foi dado início a formação de 
um repertório com musicas diversas.

Já na segunda turma estão alunos 
que já possuem algum conhecimento 
musical, foram trabalhadas informações 
sobre acordes, solos, arpejos e ritmo 
uti lizando como base o nível destes 
alunos. O repertório já começa a tomar 
uma bela forma.

Aulas de Canto Coral: os alunos 
aprendem noções básicas de afi nação e 
classifi cação vocal. 

Em cada início de aula, realizamos 
um aquecimento vocal de forma bem 
descontraída. Eles se divertem com 
os diversos fonemas e letras que se 

O repertório já começa a tomar uma bela forma

misturam as melodias.
Práti ca de Bandas: Parti cipam 

os internos que já possuem algum 
conhecimento musical. Identi fi camos o 
nível de conhecimento de cada aluno e 

os inserimos no contexto da banda.
Todo o trabalho musical, teórico e 

percepti vo acontece através da formação 
de um repertório, desta forma mantendo 
a turma muito moti vada.



Relatório das ati vidades CERENE #04

CERENE

Nos últi mos meses de 2013 focamos 
as apresentações que ti vemos no mês 
de dezembro, nos três cursos: de Canto 
Coral, Violão e Práti ca de Banda. Foi 
preciso muito empenho com ensaios, 
palavras de incenti vo e encorajamento 
para que os internos parti cipassem dos 
eventos, superando o medo de se expor. 
Nos alegramos muito em visualizar 
e apreciar os resultados.  Foram 
apresentações especiais, emocionantes 
e tecnicamente eximias.  

O projeto tem sido uma ferramenta 
poderosa para resgatar a auto esti ma de 
pessoas e mostrar a elas que são capazes. 
Vimos mais uma vez que a música possui 
este poder, de socializar, emocionar e 
valorizar o ser humano. CERENE no Recital Viva Mùsica



Conheça a equipe Viva Música
Professora

Ana Paula - Bom Amigo Kevin Rabitzsch - Bom Amigo Tiago Machado - CERENE

Coordenadora Pedagógica

Carmen Dyck Friesen Larissa Henkemeier Suzana Strobel

Coordenadora Técnica Presidente Creche Bom Amigo

Diretora do Bom Amigo

Celesti na Maass Marcos Edwin Mey Nilvo Gartner

Presidente do CERENE Diretor do CERENE

Patrocinadores Presentes

Valdemiro Lipinski - B&L Sr. Ivan F.Hudler e  Sônia W. Hudler - Prosyst Banner Patrocinadores

Professor Professor

Patrocinadores Presentes Patrocinadores Presentes



Encerramento Recital Viva Música




