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Relatório de Atividades - Viva Música 2015
Prezado apoiador. É com muita 

alegria e orgulho que apresentamos os 
primeiros resultados do Projeto Viva 
Música Ano III.

As ati vidades iniciaram no dia 19 de 
Janeiro, e graças ao seu apoio foram 
benefi ciadas 393 pessoas com aulas de 
musica conforme demonstra o quadro 
de horários ao lado.

Viva Música Ano III
Valor Total: R$ 445.762,50 

Valor Captado: R$ 95.924,40

Aplicação dos Recursos

Pessoas Benefi ciadas

Creche Bom Amigo 180

Creche Amiguinho Feliz 80

CERENE Masculino - 
Blumenau

70

CERENE Feminino -  
Ituporanga

20

Acevali 20

Aluno Bom de Nota 223

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

Creche Bom Amigo

Musicalização Infanti l 2ª feira – 08:15h

Musicalização Infanti l 2ª feira – 09h

Musicalização Infanti l 2ª feira – 10:00h

Musicalização Infanti l 2ª feira – 10:45h

Musicalização Infanti l 4ª feira – 08:15h

Musicalização Infanti l 4ª feira – 09h

Musicalização Infanti l 4ª feira – 10h

Musicalização Infanti l 4ª feira – 10:45h

Creche Amiguinho Feliz

Musicalização Infanti l 2ª feira – 08h

Musicalização Infanti l 2ª feira – 08:30h

Musicalização Infanti l 2ª feira – 09h

Musicalização Infanti l 2ª feira – 09:45h

Cerene Masculino - Blumenau

Canto Coral 5ª feira – 08h

Violão 5ª feira – 09:30h

Violão 5ª feira – 10:15h

Práti ca de Bandas 5ª feira – 11h

Cerene Feminino - Ituporanga
Canto Coral 2ª feira – 09h

Violão 2ª feira – 10h

Acevali
Canto Coral 5ª feira – 9:30h

Canto Coral 5ª feira – 10:30h

Aluno Bom de Nota - FreeStudio

Piano 3ª feira – 10:30h

Saxofone I 4ª feira – 18:30h

Saxofone II 3ª feira – 19:30h

Clarinete I 4ª feira – 18:30h

Clarinete II 3ª feira – 18:30h

Trompete I 3ª feira – 20h

Trompete II 3ª feira – 19h

Trombone I 5ª feira – 19:15h

Trombone II 3ª feira – 20:30h



Bom Amigo: Musicalização Infantil

O principal benefí cio que pode ser 
percebido neste terceiro ano de projeto 
é que a conti nuidade do trabalho musical 
é fundamental para alcançarmos os 
objeti vos planejados para as crianças. 
Atualmente elas já criam, tocam e se 
expressam por meio da música de forma 
natural, demonstrando maior inti midade 
com as ati vidades musicais.Os alunos 
aguardam ansiosos pela próxima aula de 
música.

Nestes primeiros meses foram 
explorados uma grande quanti dade de 
instrumentos musicais e alguns aspectos 
da música como Timbre e Altura, os 
alunos dentro da capacidade de cada 
faixa etária vêm demonstrando bastante 
facilidade em assimilar os conhecimentos 
musicais apresentados.

Para os próximos meses o que nos 
desafi a é conseguir trabalhar com vários 
instrumentos ao mesmo tempo dentro 
de um grupo grande de crianças e montar 
uma história sonorizada e contada pelas 
crianças.

Profª Ana Paula Gonzaga Corrêa

A ampliação do repertório é um item 
que está sempre presente na Educação 
Musical Infanti l, neste início de ano foram 
desenvolvidas 14 novas canções com as 
crianças, entre as ati vidades propostas 
com essas músicas experimentamos: 
danças, acompanhamento instrumental 

e apreciação.
Gostaríamos de agradecer ao 

Ministério da Cultura e em especial 
aos nossos patrocinadores por nos 
incenti varem para que este trabalho 
possa ser manti do benefi ciando cada vez 
mais crianças com a música.

“Não ha nada mais gratifi cante do que ver o sorriso no rosto das 
minhas crianças quando a Profª Ana Paula chega com os seus 

instrumentos e a sua caixa de surpresas.” 
Profª Juliana, Turma de 2 anos



Com grande sati sfação apresentamos 
nosso primeiro relatório das ati vidades 
desenvolvidas no Centro Educacional 
Amiguinho Feliz, na cidade de Blumenau. 
Aproximadamente 80 crianças têm sido 
benefi ciadas com aulas semanais de 
Musicalização Infanti l, destacando que na 
Escola não havia o ensino específi co de 
Música anteriormente. 

Nas aulas, além de cantarem diverti das 
músicas, são realizadas diversas ati vidades 
que permitem a expressão e criati vidade 
das criança, além do aprendizado de 
forma lúdica de elementos fundamentais 
da práti ca musical. Durante as aulas, 
as crianças são surpreendidas com 
diferentes instrumentos musicais, alguns 
conhecidos, outros que geralmente não 
fazem parte do seu convívio, sempre com 
o objeti vo dedespertar o interesse na 
exploração sonora.  

Profª Michele S. M. Machado
Para despertar o interesse das 

crianças,apresentamos gravaçõescom 
os sons de animais, para diferenciação 
dos ti mbres. Além dos sons dos 
animais, iniciamos os estudosdos sons 
do corpo, música e movimento, altura, 
intensidade, forma musical, tudo isto 
por meio de canti gas e jogos musicais. 
Com relação ao repertório desenvolvido, 
cantamos aproximadamente 20 músicas, 
relacionadas às temáti cas abordadas, 
sendo canti gas folclórica, cumulati vas e 
de movimento. 

Os alunos têm se mostrado muito 
interessados e moti vados com as aulas. 
As demais professoras da Escola tem 
comentado como as crianças gostam 
de cantar as músicas estudadas em 
nossas aulas, também nos outros dias da 
semana.

Dessa forma, agradecemos ao 
Ministério da Cultura e às empresas 

patrocinadoras por proporcionar a 
realização deste projeto, que tanto 
tem benefi ciado os alunos do Centro 
Educacional Amiguinho Feliz.

Amiguinho Feliz  - Musicalização Infantil



CERENE Masculino - Blumenau

Neste 1º trimestre através da frente 
“Música para uma vida melhor” na 
Unidade CERENE (Centro de Recuperação 
Nova Esperança), em Blumenau, com 
os cursos: Canto Coral, Violão e Práti ca 
de Banda, temosplena convicção 
dos benefí cios gerados nas pessoas 
alcançadas pelo Projeto Viva Música. Em 
cada encontro realizado, percebo como 
professor, a capacidade terapêuti ca 
que a música exerce em todos cursos 
ministrados.

Nestes primeiros meses de aula, no 
Canto Coral, foram atendidos em média 
65 alunos entres adolescentes e adultos. 
Trabalhamos com afi nação vocal através 
de exercícios de respiração e melodia. 
Em seguida ensaiamos várias músicas 
previamente escolhidas e selecionadas 
com letras que esti mulam a auto esti ma, 
esperança e ajuda espiritual. Estamos 
com uma meta de fazer um recital com 10 
músicas bem ensaiadas e uma gravação 
de ensaio para registro ainda nesse 
semestre.

Nas aulas de Violão da Turma I, estão 
sendo atendidos em média, cinco alunos e 

Profº Tiago Mateus Machado

mais um monitor do Cerene. Abordamos 
a nomenclatura do Violão e as primeiras 
posições que ainda irão gerar Acordes. 
Para aplicar estes acordes trabalhamos 
com a música, The Onlyexcepti on da 
Banda Paramore. 

A Turma de Violão II (avançado), nos 
aprofudamos em Escalas Maiores, Arpejos 
Iniciais, sistema CAGED e pestanas. Os 
5 alunos que já estão uns quatro meses 
juntos, já conseguem acompanhar 

diversas cifras de músicas em nível 
intermediário. Penso que tenha sido 
um dos melhores resultados alcançados 
dentro do Projeto. É realmente muito 
compensador para mim, como professor, 
ver os adolescentes alcançando este nível 
técnico no Violão. Essa mesma turma 
de alunos está desenvolvendo no curso 
de Práti ca de Banda, um arranjo com 5 
violões simultâneos, cada um fazendo 
uma técnica específi ca. O resultado 
sonoro é fantásti co!

Por fi m, gostaria de expressar algumas 
falas, que realmente nos inspiram a 
conti nuar e mostram a importância 
deste projeto na vida de cada residente 
que recebe estas aulas. Primeiramente 
percebo que realmente é extremamente 
prazeiroso, cada momento musical, 
cada música, acorde, cada melodia, 
enfi m todas as manifestações musicais 
são momentos de muita alegria e livre 
expressão. Quando a aula acaba, escuto 
falas como: “Muito obrigado professor”; 
“Estou melhor”; “Que aula gostosa”, e 
principalmente, vejo alegria em seus 
olhos. Assim concluo este relatório 
dizendo que acredito neste projeto. 
Agradecemos o apoio do Ministério da 
Cultura e todos os patrocinadores que 
tem acreditado neste projeto.



O Projeto Viva Música tem 
proporcionado sati sfação e 
contentamento por parte de todas as 
parti cipantes do Cerene em Ituporanga, 
gerando muitos elogios.  O Centro de 
Recuperação Nova Esperança -Cerene 
é atendido na frente Música Para Uma 
Vida Melhor. Neste período de aulas de 
canto coral, desenvolvemos um enorme 
entusiasmo a cada aula ministrada. 
Nas primeiras aulas apresentamos o 
projeto e seus objeti vos, bem como o 
propósito das aulas e apresentações. 
Alguns medos e dilemas são 
progressivamente deixados de lado e 
com afi nco buscam desenvolver suas 
capacidades e dons, que muitas vezes, 
estão escondidos ou camufl ados pelo 
caminhar outrora trilhado.  A ansiedade 
e espera pelas apresentações das 
músicas são um moti vo pelo qual cada 
uma pode vislumbrar esperança para 
se livrarde comportamentos adictos. E 
essa vontade é externada a cada aula. 
Ouvindo o testemunho de algumas 
meninas, cheguei à conclusão de que 

Profª Vanessa K. Boaventura elas esperam a semana passar ligeiro 
para desfrutarem de novos momentos 
de ensaio juntas. Neste período 
trabalhamos, basicamente, de 3 a 4 
músicas em cada ensaio, respeitando 
o andamento e difi culdade de cada 
uma e procurando envolvê-las e incluí-
las à parti cipação genuína. As letras 
das canções emocionam e fazem 
muitas delas relembrarem momentos 
vividos.Cerca de 17 a 20 meninas 
parti cipam semanalmente em cada 
ensaio, dependendo da rotati vidade 
da casa. Todas parti cipam alegre e 
espontaneamente. 

Nas aulas de violão básico cerca de 
5 meninas estão fi rmes e obsti nadas 
a aprender esse instrumento tão 
maravilhoso e ao mesmo tempo 
desafi ador. Os acordes da canção 
Yellow da banda Coldplay já estão se 
estruturando. Em um últi mo ensaio 
acompanhamos o áudio da canção e 
depois seguimos sua linha melódica 
com todos os acordes aprendidos. 
Estamos trabalhando o ritmo e tempo 
juntas e cada uma contribui com o 
que tem mais facilidade, auxiliando, 

também, suas companheiras. 
Duasdelas tem mais facilidade com 
o ritmo e mobilidade nas trocas dos 
acordes. É um momento de muita 
concentração, porém não privando-nos 
da descontração e alegria.

No período de Páscoa ti vemos o 
privilégio de apresentar duas canções 
em um culto na Unidade do Cerene. 
Cerca de 100 pessoas parti ciparam do

evento ao ar livre e se emocionaram 
com a apresentação logo ao amanhecer 
no domingo Pascal. 

Neste período recebemos o convite 
de realizar uma apresentação em um 
Evento para Jovens na cidade de Rio do 
Sul, onde anualmente parti cipam em 
torno de 400 jovens e alguns de seus 
familiares. Eis uma oportunidade de 
difundirmos a cultura e divulgarmos 
esse maravilhoso projeto.

Que este ano possa nos presentear 
com muitos momentos e possibilidades 
de mostrarmos esse projeto à milhares 
de pessoas, e assim, com excelência, 
prosseguir e nos preparar para as 
próximas apresentações . Que venha o 
Recital e muito mais! Música é vida! 

CERENE Feminino - Ituporanga
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VIVA MÚSICA





Aluno Bom de Nota - Clarinete e Saxofone

Os 15 alunos de Saxofone e 
Clarinete da frente Aluno Bom de Nota 
foram divididos em quatro grupos de 
acordos com os diferentes níveis dos 
alunos, conforme abaixo: CLARINETES 
I, CLARINETES II, SAXOFONES I e 
SAXOFONES II. 

Clarinetes I: Os 3 alunos desse 
grupo desenvolveram princípios de 
embocadura, respiração e arti culação 
nesses primeiros meses de aula. Os 
alunos aprenderam o funcionamento 
de todo o instrumento clarinete os 
diferentes registros e as posições 
diferenciadas.Os se diverti ram muito 
com o estudo da música Wrecking Ball 
da cantora MileyCyrus –em formação 
de quarteto de Clarinetes.

Clarinetes II: Os3 alunos 
apresentam um desenvolvimento 
grande noregistros do instrumento, 
porém pouca técnica do registro  
agudo, sem projeção sonora e  pouca 
arti culação. Para resolver estas 
questões os alunos exercitaram muito 
a“escala cromáti ca”. O que é muito 
importante para dominar diferentes 

Profª Carla Simas de Souza

tonalidades. E com o domínio da escala 
cromáti ca os alunos apresentarão um 
grande avanço.

O repertório dos alunos de clarinete 
está ligado ao repertório dos Saxofones 
II neste semestre. O desafi o foi fazer 
coisas mais elaboradas junto com um 
instrumento de ti mbre diferente do 
seu. 

Músicas estudadas: The Horn 
OfPlety (tema do fi lme Jogos vorazes) 
eDon’t Stop Believing – Versão Glee.

Saxofones I: Os 04 alunosdeste 
grupo se dedicaram ao estudo das 
notas graves, notas essas que fazem 
com que o registro agudo tenha um 
som encorpado por isso devem ser 
trabalhadas com bastante intensidade. 
Com vários exercícios de respiração, os 
alunos apresentam óti mos resultados. 
Os exercícios são feitos encostados na 
parede. Acabo brincando que estão 
de casti go por não conseguirem fazer 
notas graves no instrumento. Todos 
acabam rindo, pois o exercício é 
realmente pesado e muitas das vezes 

eles precisam se sentar, pois uma 
sensação de tontura passa pelo corpo 
quando o fazem. 

O repertório fi cou por conta da 
banda de todos os tempos Beatles – I 
Wantt oHoldYourHand.

Saxofones II: Os 05 alunos que 
ti veram o melhor resultado no ano 
anterior formam um belo grupo de 
estudos. Chegaram a tocar até um 
belíssimo tango de AstorPiazzola.

O grupo neste ano está prati cando 
em diferentes formações, como 
quarteto, quinteto e sexteto de 
saxofones.  

As peças que estamos trabalhando 
nesse primeiro semestre estão ligadas 
ao grupo de clarinetes com The Horn 
OfPlety e Don’t Stop Believing. 

Neste ano os grupos têm a novidade 
de terem um compromisso com o palco, 
sempre no últi mo sábado de cada 
mês, numa parceria entre o Insti tuto 
FreeStudio e a  FUNDAÇÃO CULTURAL 
de BLUMENAU e os alunos.



Aluno Bom de Nota - Trombone e Trompete

Neste ano o projeto está atendendo 
um número maior de alunos de 
instrumentos de metais, contemplando 
assim, trombone, como no ano anterior, 
e agora, trompete, totalizando seis alunos 
de metais entre iniciantes e avançados, 
formando quatro grupos. A parti r daí 
trabalhamos as especifi cidades de cada 
grupo conforme se segue:

Trombone I: A turma de Trombone 
I é composta de dois alunos. Nas aulas 
deste primeiro semestre estamos fazendo 
um estudo e o desenvolvimento da 
embocadura, sendo esta fundamental 
para um bom domínio das notas musicais. 
Além disso,estamos desenvolvendo 
aos a projeção do som no instrumento, 
aspecto este que atende a questão da 
embocadura fi rme, postura de tocar, 
controle do ar, afi nação, entre outros. 
Estamos trabalhando também um dueto 
simples chamado “TanzenundSpringe” 
para colocar as técnicas estudadas em 
práti ca.

Trombone II: O aluno que demonstrou 
o maior aproveitamento no projeto 
durante ano anterior está sendo 
contemplado com aulas individuais para 
proporcionar um desenvolvimento um 
desenvolvimento ainda maior neste ano. 
Este aluno adquiriu conhecimentos de 
afi nação, desenvolvimento signifi cati vo 
na leitura, controle de notas agudas, 
ataques, dinâmicas e boa projeção 
sonora. Neste ano estamos aplicando o 
conhecimento principalmente em cima 
do controle de interpretação da música, 
como as músicas brasileiras “Valsa Triste” 
e “Ciranda Praieira”, além da música “Let 
it Be” dos Beatles, que será tocada pelos 
instrumentos de metais (trombone e 
trompete) com solo de trombone, para 
que o aluno sinta a responsabilidade de 
interpretar um solo.

Trompete I: O aluno está em fase de 
desenvolvimento da embocadura e das 
notas músicas de acordo com a posição de 

Profº Osvaldo Prade Junior

digitação do instrumento. Já conseguimos 
trabalhar com as notas dó, ré, mi, fá e sol. 
Paralelo a isso, estamos aprendendo sobre 
a duração das notas.

Trompete II: Turma composta por dois 
alunos. O primeiro objeti vo foi trabalhar 

a afi nação, fi rmeza da embocadura e 
pressão de ar. O resultado está sendo bem 
interessante, uma vez que os dois alunos 
estão executando as notas de modo a 
formarem uma única unidade.

No mês de Abril, na Fundação Cultural 
de Blumenau, familiares e amigos 
presti giaram os alunos de trombone II e 
trompete II que ti veram a oportunidade 
de apresentaros resultados dos primeiros 
meses de estudo no Projeto Viva Música. 
Esse espaço oferecido pelo projeto se 
repeti rá uma vez ao mês, e é muito 
importante para que nossos alunos 
tenham o maior contato com o público 
através da práti ca de palco, além de 
tornar uma experiência valiosa para os 
alunos, pois muitos deles não ti veram a 
oportunidade de apresentar em tal lugar 
antes.

O desafi o para os próximos meses é 
juntar os alunos de trombones e trompetes 
para formar um grupo de metais, onde 
poderemos explorar mais a tessitura dos 
instrumentos e dar mais dinamicidade 
as músicas que iremos executar, além de 
formar uma identi dade musical para os 
instrumenti stas do grupo.



Aluno Bom de Nota - Piano

As aulas do Ano III do “Aluno Bom de 
Nota” para o Módulo de Piano II, tem o 
objeti vo fazer com que o aluno supere as 
barreiras do aprendizado musical de forma 
lúdica e ati va, com escuta responsiva 
fazendo-o com que seja inserido no 
universo musical de forma prazerosa, 
tendo como resultado fi nal tocar 
repertório de Música Popular e também 
Peças Eruditas. Visando interpretações 
mensais das propostas feitas em aulas.

Ati vidades:
• Uso dos dedos corretos;
• Interpretação musical;
• Percepção musical;
• Apresentações musicais;
• Independência de mãos e dedos;
• Trabalhar os aspectos e elementos 

musicais já aplicando ao repertório.

Benefí cios, observações e 
considerações: Neste módulo, visa-se 
superar e aplicar os elementos musicais 
trabalhados no módulo I. É atendida no 
curso de piano, uma aluna que parti cipou 
do projeto no Ano II. No primeiro trimestre 
é abordado células rítmicas de 3 sons 
(quiálteras) além das dinâmicas músicas 
como crescendo, decrescendo, fermata, 
fraseado e ritornello. Para trabalhar 
esses assuntos está sendo estudada a 
Sonati na Opus 36 nº 5 de Clementi  em 
sua totalidade. Para as apresentações 
mensais, dividimos a música em partes de 
onde a música tem os ritornellos, ao fi nal 
do mês de Abril, apresentamos a primeira 
parte ainda em modo de leitura, somente 
execução do primeiro trecho e dinâmicas 
não trabalhadas. Para a apresentação 
do mês de Maio a meta é apresentar a 
primeira e segunda parte juntas, com a 
sonoridade mais amadurecida. O desafi o 
é fazer com que o aluno se supere a cada 
aula, a cada compasso, a cada nota a 

Profº Weider Marti ns

cada fraseado. Para os próximos meses 
temos como meta trabalhar mais um 
estudo de piano abordando os aspectos 
necessários para o instrumento. As 
difi culdades superadas até o momento 

é a de leitura técnica no instrumento, 
contato minucioso da parti tura, atenção, 
dedicação; também a apresentação “solo” 
que é um desafi o para qualquer músico. 

 



ACEVALI - Música Para Inclusão Social

As aulas do Ano III do Projeto 
“Viva Música - Música para Inclusão 
Social” na ACEVALI parte do princípio 
da autonomia dos defi cientes visuais 
(cegueira e baixa visão), uma vez 
que muitos dependem de outro 
para realizar várias ati vidades, no 
Canto Coral, trabalhamos com a 
independência e autonomia, fazendo-
os com que façam música em conjunto 
sem depender de um “guia” não 
defi ciente.

Ati vidades:
• Interpretação musical;
• Percepção musical;
• Apresentações musicais;
• Trabalhar os aspectos e elementos 

musicais já aplicando ao repertório;
• História da Música Brasileira;
• Coleti vidade;
• Memória.

Profº Weider Marti ns

“Cantar no Coral junto com os colegas, sentimos livres e é prazeroso, 
pois, faço por mim sem auxílio de outra pessoa.” 

Adair, defi ciente visual, 20 anos

Benefí cios, observações e 
considerações: O projeto atualmente 
atende 10 alunos defi cientes visuais 
com aulas sobre técnica vocal, 
cuidados com a voz, e outros aspectos 
que compõe a educação vocal com o 
objeti vo de ter qualidade na execução. 
A proposta para o Ano III é trabalhar 
a diversidade brasileira como: música 
nordesti na do Sertão, Sertanejo de 
raiz e também nomes que marcaram 
história na música brasileira como 
por exemplo, Tim Maia. Separamos 
12 músicas para serem trabalhadas 

ao longo do ano, até o momento 
trabalhamos 6 músicas, sempre 
trazendo curiosidades sobre o 
compositor, o interprete, época 
composta e o momento no Brasil. Os 
desafi os trabalhados primeiramente 
é a compreender a letra (poesia) da 
música e decorar, posteriormente o 
segundo desafi o é a melodia. A cada 
aula, uma dessas etapas é superada 
com o fazer em grupo, coleti vamente. 
Outro desafi o para superação é a 
apresentação ser feita por eles sem 
depender como foi dito acima de uma 

pessoa com visão, trabalhamos para 
que as apresentações sejam feitas de 
forma independente.

Na oportunidade, gostaríamos de 
agradecer ao Ministério da Cultura 
e Patrocinadores pela oportunidade 
de podermos levar música para essas 
pessoas e por fazer tanto no “Aluno 
Bom de Nota”, quanto no “Música 
para Inclusão Social”, a vida ter um 
sabor mais doce e tornar os dias mais 
ati vos e alegres.




