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Projeto Viva Música - Relatório de Atividades
No ano de 2014 presenciamos o 

grande salto do Projeto Viva Música.
Graças aos aportes recebidos pelos 

patrocinadores o projeto implantou 
novas frentes de atuação, novos Polos, 
e benefi ciou mais pessoas.

As meninas internas na unidade do 
CERENE em Ituporanga ti veram através 
das aulas de canto e violão acesso 
ao mundo da cultura musical, uma 
nova fonte de conhecimentos, e uma 
ferramenta poderosa para reencontrar 
a auto esti ma.

Os defi cientes visuais na ACEVALI em 

Blumenau também receberam através 
das aulas de canto coral oportunidades 
para ampliar seus conhecimentos e 
aperfeiçoar os grandes talentos musicais 
que ali existem.

Através do Aluno Bom de Nota, 
uma nova frente de atuação, o projeto 
recebeu visibilidade em toda a região de 
Blumenau.

Alunos com apti dão musical, 
selecionados através de audição na 
rede Pública de Ensino, abraçaram 
a oportunidade de estudar música 
gratuitamente com os melhores 

Viva Música Ano II
Valor Total: R$ 392.911,75 

Valor Captado: R$ 157.086,20

Aquisição Instrumentos Musicais

Estantes para parti turas 5

Instrumentos de percussão 
para musicalização infanti l

147

Piano Digital 1

Aplicação dos Recursos

Pessoas Atendidas

Aluno Bom de Nota 30

Creche Bom Amigo 180

Cerene - Blumenau 90

Cerene - Ituporanga 20

Horários, cursos, e locais onde acontecem as aulas do Projeto Viva Música

Aluno Bom de Nota - FreeStudio

Violão I Sáb. 09:00 às 10:00

Violão II Sáb. 10:00 às 11:00

Violão I Sáb. 11:00 às 12:00

Violão II Sáb. 12:00 às 13:00

Piano 2ªf.  18:30 às 19:00

Piano 3ªf.  10:30 às 11:00

Flauta Transversal 3ªf.  11:00 às 11:30

Trompete 4ªf.  13:30 às 14:30

Clarinete 3ªf.  20:00 às 20:30

Saxofone II 3ªf.  19:00 às 20:00

Saxofone I 4ªf.  13:30 às 14:00

Creche Bom Amigo

Violão 2ªf.  13:30 às 14:30

Musicalização Infanti l 2ªf.  08:00 às 09:00

Musicalização Infanti l 2ªf.  09:00 às 09:45

Musicalização Infanti l 2ªf.  09:45 às 10:30

Musicalização Infanti l 2ªf.  10:30 às 11:30

Musicalização Infanti l 4ªf.  08:00 às 08:45

Musicalização Infanti l 4ªf.  08:45 às 09:15

Musicalização Infanti l 4ªf.  09:15 às 10:00

Musicalização Infanti l 4ªf.  10:00 às 10:45

Musicalização Infanti l 4ªf.  10:45 às 11:30

Cerene Blumenau

Canto Coral 5ªf.  08:00 às 09:00

Violão I 5ªf.  09:00 às 10:00

Violão II 5ªf.  10:00 às 11:00

Práti ca de Bandas 5ªf.  11:00 às 12:00

Cerene Ituporanga
Violão 2ªf.  08:00 às 09:00

Canto Coral 2ªf.  09:00 às 10:00

professores da região. Os resultados 
foram vistos em diversas apresentações 
nas empresas patrocinadoras do 
projeto, em diversos espaços públicos, e 
inclusive na rua.

Mas a coroação do trabalho neste 
ano aconteceu no encontro da CNIC – 
Comissão Nacional de Incenti vo à Cultura 
que ocorreu em Blumenau, onde três 
grupos musicais do projeto ti veram a 
oportunidade para se apresentar diante 
das 40 autoridades que anualmente 
analisam e decidem sobre os projetos 
aprovados pela lei Rouanet.

Nós, do Projeto Viva Música 
somos imensamente gratos à todas as 
pessoas e empresas que viabilizam a 
realização deste trabalho, aproveitamos 
a oportunidade para reiterar o nosso 
compromisso de oferecer o que existe 
de melhor no ensino musical para 
todas as pessoas benefi ciadas, e para 
as empresas patrocinadoras o melhor 
retorno possível, para cada centavo 
investi do neste projeto



Aluno Bom de Nota: Relatório de Atividades

No segundo semestre de 2014 foi 
trabalhado a postura em relação ao 
instrumento, leitura das notas musicais, 
e muitos exercícios para desenvolver 
a leitura, como tambéma sonoridade, 
afi nação e agilidade nos dedos. 
Abordamos assuntos de teoria básica 
como valores das notas e divisão rítmica. 
Foram resolvidos aspectos fundamentais 
da técnica do instrumento bem 
importantes para o prosseguimento em 
outras etapas da aprendizagem.

Os alunos parti ciparam de uma 
apresentação natalina no Magia de Natal 
na Vila Germanica, patrocinado pela 
Prefeitura Municipal de Blumenau, num 
palco preparado para este fi m. Puderam 
mostrar nesta apresentação o seu preparo 
e suas habilidades adquiridas durante 
as aulas deste semestre. O resultado foi 
incrível, tanto para professor como para 
os alunos.

Nas últi mas semanas todas as 
atenções estão voltadas para o Recital 
de encerramento Viva Música Ano II, que 
será no Teatro Carlos Gomes, no dia 17 
de dezembro. Escolhemos um repertório 
diversifi cado, onde todos os alunos do 
projeto pudessem tocar em pequenos 
grupos, ou seja, em bandas.

Profª Carmen Dyck Friesen

Neste segundo semestre os “Alunos 
Bom de Nota” se mostraram bastante 
entusiasmados com os resultados que 
estão aparecendo.

Foram trabalhados aspectos da 
música como “teoria” , postura, 
respiração vocalizações e técnicas de 
aquecimento vocal, sempre dando ênfase 
à importância da preparação e do estudo. 

Buscamos ati vidades dinâmicas como 
a escuta ati va, onde os alunos tocam 
alguns instrumentos ou usam o próprio 
corpo como instrumento, podendo 
interiorizar e parti cipar do processo de 

Profº Mario Schmidt Neto

ensino aprendizagem de forma completa, 
brincadeiras em grupo também são uma 
óti ma alternati va que gosto bastante de 
trabalhar com eles. 

O repertório está sendo construído 
de acordo com a evolução da turma, e 
é claro muito moti vador. Contamos com 
algumas músicas da cultura brasileira e da 
américa lati na. 

Neste mês iniciamos os preparati vos 
para o recital Viva Música, os alunos se 
mostraram empolgados e muito felizes 
com a possibilidade de parti cipar de um 
recital deste porte. 



O segundo semestre do “Aluno 
Bom de Nota” no grupo das palhetas, 
foi um semestre de muito trabalho de 
performanceinstrumental em grupo. 
O grupo trabalhou entrosamento, 
dinâmica, arti culações precisas, controle 
de ansiedade entre outros pontos que 
serão abordados adiante neste relatório.

O grupo dos saxofonistas teve uma 
repercussão tão grande, até mesmo por 
ser um grupo grande e bem entrosado 
que, acabamos dando um nome a 
esse grupo fazendo com que tudo se 
torne ainda mais musical. A brincadeira 
de dar nome ao grupo começou em 
aula. Lançaram a ideia de termos um 
nome e parti ndo disso, surgiu o nome 
“FreedonSax”. O nome na verdade, é uma 
junção da palavra Freendon = Liberdade 
com Saxofone = Sax, ou seja, Liberdade 
dos Saxofones. Diante disso, acredito que 
realmente o “Aluno Bom de Nota” tem 
feito a diferença na vida desses seres que 
integram o projeto Viva Música, na frente 
Aluno Bom de Nota.

Mas não foi somente isso que fez 
parte do nosso semestre. Busco deixar 
as aulas mais dinâmicas possíveis, para 
que o interesse e o foco do aluno em 
aprender mais sobre seu instrumento, 
nunca se perca. Com isso, fi zemos aulas 
na rua. Isso mesmo, na rua. Foi o dia da 
performance na rua. Saímos do nosso 

Profª Carla Simas de Souza

local de estudo que é a sala de aula, 
localizada naFreeStudio e fomos tocar no 
sinal fechado em frente  a Universidade 
Regional de Blumenau – FURB, em 
frente ao Supermercado Giassi, dentro 
da própria FURB e em uma Lanchonete 
(Madrugão). Tudo isso pare de ter medo 
de palco. Antes de sairmos da sala 
de aula, nos preparamos da seguinte 
maneira. Correndo. Quando corremos, 
fazemos com que a adrenalina suba ao 
nosso corpo e a mesma coisa acontece 
quando subimos um palco, para que o 
indivíduo que irá se apresentar não fi que 
nervoso, ele deve passar pelo mesmo 
“stress” anteriormente para que o corpo 

se adapte a situação rapidamente e 
facilmente. 

Segundo os alunos, ele têm aplicado 
o exercício de correr, de se aquecer antes 
de qualquer performance musical e tem 
dado certo para o controle de seus medos 
e nervosismo. 

Também fomos convidados a fazer 
uma apresentação no dia 19/09 na 
Tarpan, um de nossos patrocinadores. 

No últi mo dia 17, nos apresentamos 
no Projeto Magia de Natal de Blumenau 
no Parque Vila Germânica e fi camos 
muito gratos por mais um espaço cedido 
a mostrar o que desenvolvemos em mais 
um semestre.

Integrantes do 
Aluno Bom de Nota 
se apresentam na 
Tarpan Blumenau, 
que patrocina o 

Projeto Viva Música.



No segundo semestre do ano de 2014, 
o projeto aluno bom de nota decorreu 
com signifi cati vos avanços quanto a 
execução musical dos alunos da turma de 
Trombone. Como no semestre passado, 
conti nuamos trabalhando a questão da 
execução e interpretação musical para 
conjunto e também instrumento solo.

Um aspecto muito importante na 
execução musical em grupo é a afi nação, 
portanto, boa parte das nossas aulas foram 
voltadas para a execução afi nada. Através 
de exercícios dos métodos“Trombone 
para iniciantes”(Gilberto Gagliardi)
e “Daily DrillsandTechnicalStudies 
for Trombone” (Max Schlossberg) 
trabalhamos melodias diferentes 
em várias tonalidades,explorando 
todas as posições possíveis da vara do 
trombone, sendo esta uma difi culdade 
natural no desenvolvimento do 
instrumento. Esses estudos deram 
bons resultados, uma vez que agora,os 
alunos compreendem o conceito de 
afi nação, reconhecem o som desafi nado 
e consequentementealcançaram 
uma signifi cati vamelhorarada 
produçãosonora.

Profº Osvaldo Prade Junior
Com o intuito de aplicar os conceitos 

adquiridos em aula em situações 
práti cas, trabalhamos com quartetos 
e duetos das músicas Trombumba, 
CarryOnMyWaywardSon, Dueto nº 5 Jazz 
eScarborough Fair. As referidas músicas 
são bastante disti ntas entre si.Cada 
música trás consigo conceitos diferentes 
quantoà interpretação, portanto, ti vemos 
a oportunidade de explorar diferentes 
dinâmicas, ataques, senti do de frase e 
intenções da música.O resultado fi nal foi 
a execução das músicas com conceitos 
bem defi nido e interiorizados pelos 
alunos.

No dia 19/09 os alunos da turma de 
trombone ti veram a oportunidade de 
realizar uma rápida apresentação para os 
funcionários da concessionária TARPAN 
(apoiadora do projeto Viva Música). 
Na ocasião,saímos da sala de aula para 
a práti ca de palco, representando o 
envolvimento muito importante entre os 
músicos/alunos e plateia.

Com o fi m do ano, cresce a 
expectati va dos alunos quanto ao recital 
do Projeto Viva Música no dia 17 de 
Dezembro, sendo este responsável por 

mostrar aos seus parentes e amigos o 
trabalho desenvolvido durante o ano nas 
dependências da FreeStudio. As próximas 
aulas estão focadas nos preparati vos para 
este recital, que contará com a parceria 
entre os alunos de Trombone e Saxofone 
do Aluno Bom de Nota, formando um 
grande grupo de instrumentos de sopro.



No segundo semestre de 2014, o 
projeto Viva Música pude lecionar para 
duas turmas de violão, parti cipantes da 
frente “Aluno Bom de Nota”.

No primeiro grupo, as ati vidades 
concentraram- se em repertório musical 
e percepção de acordes. Os alunos 
aprenderam os acordes e ritmos para 
tocar as músicas, e foram desafi ados 
ao treinamento auditi vo, identi fi cando 
acordes maiores e menores apenas 
através do som.

O segundo grupo, além de repertório, 
trabalhou bastante com foco na questão 
técnica, visto que é um grupo mais 
avançado. Além dos dedilhados e acordes 
das músicas, foram feitos treinamentos 
puramente técnicos ao violão, visando 
o desenvolvimento da coordenação, 
independência e sincronia dos dedos.

O trabalho segue de forma muito 
acelerada, e é notável a empolgação e 
expectati va dos alunos para parti ciparem 
do Recital Viva Música, que encerra as 
ati vidades no fi m do ano.

Profº Lucas Mateus Garbinato

No segundo semestre as aulas de 
Canto II se voltaram para a execução 
do repertório aplicando técnicas de 
respiração, apoio e técnica vocal, 
trabalhando repertório da música 
popular brasileira e também músicas 
internacionais, visando o aprimoramento 
técnico de cada um dos alunos 
individualmente, uma vez que, no 
primeiro semestre foi trabalhada a parte 
teórica e de iniciação ao Canto. Além 
disso, estamos nos preparando para o 
Recital de fi nal de ano abordando todos 
os elementos trabalhados até o presente 

Profº Weider Marti ns

momento.
No segundo semestre, depois de toda 

vivência musical. Deu-se então, a parte 
de inserção e execução de repertório. 
Foi trabalhando duas peças curtas para 
estudo da técnica pianísti ca e uma 
música para a apresentação no Recital de 
fi nal de ano, criando vínculo com a parte 
que foi trabalhada no primeiro semestre 
além de colocar em práti ca os conceitos 
abordados até o momento.

Esperamos que fechemos o ano 
com um lindo recital e com todas as 
expectati vas alcançadas.



No dia 17 de dezembro de 2014, 
aconteceu o Recital de Encerramento 
do Viva Música Ano II – 2014, realizado 
nas dependências do Teatro Carlos 

Gomes em Blumenau. O evento marca 
o encerramento de mais um ano de 

sucesso do Projeto Viva Música





Bom Amigo: Relatório de Atividades

O segundo semestre de aulas na ONG 
Bom Amigo aconteceu de forma bastante 
proveitosa para todos os envolvidos. 
As aulas constantes com material de 
qualidade e espaço adequado possibilitam 
um óti mo trabalho e é especialmente no 
desenvolvimento musical das crianças 
que notamos isso.

 Os alunos já possuem 
uma maturidade musical bastante 
desenvolvida, realizam as brincadeiras 
e jogos musicais com destreza e 
desenvolveram muito a audição e 
atenção nos momentos de apresentações 
musicais que lhes foram oferecidas. Este 
contato com outros profi ssionais da 
área, com instrumentos desconhecidos 
e com a música em formas diferenciadas 
ampliou vagamente o universo musical 
das crianças, todos fi caram fascinados 
assisti ndo amini-shows e Histórias 
Sonoras, uma realidade nova dentro do 
Projeto Viva Música este ano.

 Os momentos em que as crianças 
foram protagonistas das apresentações 
musicais foram de bastante 
amadurecimento e aprendizados, ensaios 
constantes, deslocamento para outros 
espaços como o Teatro Carlos Gomes e 
a Vila Germânica, o envolvimento com 

Profª Ana Paula Gonzaga Correa

outros professores fazendo o fundo 
musical com a banda e o fato de terem 
platéias tão disti ntas e por vezes a sua 
própria família na platéia permiti u que 
os nossos pequenos arti stas colocassem 
em práti ca nos palcos tudo aquilo que 
é vivenciado na sala de aula de forma 
natural e prazerosa, as crianças amaram.

 Nesta reta fi nal do ano nossas 
espectati vas giram em torno do Recital 
Viva Música, preparar uma apresentação 
para os pais dos alunos, a comunidade 
e os patrocinadores mostrando do 
que os nossos pequenos são capazes 
e esperando fazer um grande sucesso 

como no ano passado.
 Também acontece sempre nesta 

época o planejamento do próximo ano 
leti vo, a expectati va acerca de ampliar o 
projeto e benefi ciar ainda mais crianças 
da nossa comunidade é bastante grande 
e esperamos que se concreti ze.

 As crianças, pais, professores, 
gestão e a comunidade da ONG Bom 
Amigo em um todo agradecem pela 
oportunidade de serem contemplados 
por este proejto que trás tantos 
momentos de alegria e aprendizado 
musical para os nossos pequenos, muito 
obrigada!



Neste semestre foi iniciado uma nova 
turma de violão. 

Começamos aprendendo os acordes 
básicos, o A (lá) e o E (mi). Também ritmos 
básicos e de fácil aprendizagem. Para tal, 
passamos músicas de caráter infanti l para 
que as professoras pudessem trabalha-las 
em sala de aula com os seus alunos.

Prosseguimos aprendendo acordes 
como o de D (ré), Am (lá menor), Em (mi 
menor), entre outros. Ampliamos o perfi l 
do nosso repertório englobando músicas 
populares e atuais, de interesse comum 
entre as alunas.

No últi mo mês o desafi o aumentou 
pois temos em vista o Recital no fi nal do 
ano, onde uniremos as duas turmas em 
uma música.

As alunas estão muito empolgadas 
com os preparati vos para o Recital de 
encerramento.

Profº Kevin Rabitzsch

Alunos do Bom Amigo realizam apresentações no Magia de Natal



Cerene Blumenau: Relatório de Atividades

Neste semestreos trabalhos tem 
sido desenvolvidos visando o auxílio 
terapêuti co dos residentes. Cada música 
escolhida para cantar ou tocar, tem por 
foco a esperança de mudançade vida 
e recomeçar. Quando compositores 
diversos compõem músicas com letras 
que demonstram uma “luz no fi m do 
túnel”, eles se identi fi cam, pois assim 
como os homens e adolescentes que 
estão tentando recomeçar, muitos 
músicos também lutaram por suas vidas.

Nas aulas de violão, foi o semestre 
mais produti vos na unidadeCerene 
Blumenau. Da pra se dizer que uns três 
adolescentes que iniciaram do início 
o curso de violão, alcançaram o nível 
intermediário com o domínio de dezenas 
de acordes e repertório. A recompensa e 
sati sfação de minha parte se externou em 
elogios e alegria para com os meninos.

Tratando-se especifi camente das 
aulas de canto coral, temos desenvolvido 
fatores técnicos de afi nação e rompido 
como desafi o da exposição pessoal 
nas apresentações diversas. Tivemos 
duas bem especiais, uma na Praça Dr. 
Blumenau, onde nos apresentamos em 
um evento contra o uso do Tabaco. No 
início foi difí cil para eles se exporem, mas 
quando começamos a cantar, mais uma 
vez foi especial e compensador. A outra 
apresentação que ti vemos foi o encontro 
de Famílias bem cultural nos Cerenes. 
Quando começaram a cantar com suas 
família assisti ndo a emoção tomou 
conta do local e muitas lágrimas rolaram 
naquele ambiente. Foram momentos 
belíssimos.

Nesses momentos é que acredito 
no poder transformador da música 
no ser humano. Ela pode auxiliar de 
forma integral no lado das emoções e 
desenvolvimento intelectual. E mais uma 
vez: VIVA A MÚSICA!

Profº Tiago Mateus Machado



Neste semestre aconteceu algo 
bem grati fi cante, foi uma apresentação 
na Proaço, uma das empresas 
patrocinadoras do Projeto Viva Música. 
Várias aulas foram dedicadas para esse 
momento tão especial, que por sinal 
foi recebido com muito carinho diante 
dosdiretores e colaboradores da empresa.  
Apresentamostrês musicas,  onde o grupo  

Profª Nayara Lamego de violão também teve oportunidade de se 
apresentar.  As outras duas musicas, foram 
É preciso saber viver, e Conquistando 
o impossível. Duas músicas, que toca 
o fundo do coração, de quem canta, e 
de quem ouve. Lembro que uma aluna 
chorou, de tão emocionada que fi cou. 
Isso só me traz a certeza de que estamos 
fazendo um bom trabalho. Ajudando as 
pessoas com a cultura musical.

Recital de encerramento, só de falar 

esta frasedesperta sorrisos e mais sorrisos 
das meninas.

A expectati va a cada aula, só aumenta. 
Todas estão empolgadas ao saberem 
que estarão num grande palco, muitas 
delas pela primeira vez, podendo assim, 
mostrar aquele talento que com as aulas 
afl orou.

Música para uma vida melhor! Que 
possamos conti nuar com esse grande 
projeto.

Cerene Ituporanga: Relatório de Atividades
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Mario Schmidt Neto

Weider Marti ns

Educação é aquilo 
que fi ca 

depois que você 
esquece o 

que a escola 
ensinou.

Albert Einstein

Professores
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