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Relatório de Atividades - Viva Música
Prezado apoiador, é com muita 

alegria e orgulho que apresentamos os 
resultados do Projeto Viva Música no 
segundo semestre de 2016.

O Projeto Ano III (Pronac 148430) 
iniciou em janeiro de 2015 e foi 
prorrogado até 30 de setembro de 
2016, portanto os valores abaixo 
captados se referem aos quase dois 
anos de execução.

Em dezembro de 2016 o projeto 
Ano IV (Pronac 154200) foi autorizado 
a remunerar as ati vidades dando 
conti nuidade a este belíssimo projeto.

Graças ao seu apoio foram 
benefi ciadas 544 pessoas com aulas de 
musica conforme demonstrado abaixo.

Viva Música Ano III
Valor Total: 445.762,50 

Valor Captado: R$ 391.471,31

Aplicação dos Recursos

Pessoas Benefi ciadas

Creche Bom Amigo 200

Creche Amiguinho Feliz 81

Alunos da Rede Pública de 
Ensino de Blumenau

43

CERENE Masculino - 
Blumenau

80

CERENE Feminino -  
Ituporanga

17

Comunidade Santo 
Estevão - Ituporanga

42

CERENE Masculino - 
São Bento do Sul

30

CERENE Masculino - Lapa 39

Acevali 12

Aluno Bom de Nota 29

Total: 544 pessoas

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

Creche Bom Amigo
(MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) 

Musicalização Infanti l

4ª feira – 08:00 às 08:45 / 08:50 às 
09:30 / 09:55 às 10:40

6ª feira – 08:00 às 08:45 / 08:50 às 
09:30 / 09:55 às 10:40 / 10:45 às 11:30

Creche Amiguinho Feliz
(MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) 

Musicalização Infanti ll
3ª feira – 09:00 às 09:30 / 09:30 às 

10:00 / 10:00 às 10:45 / 10:45 às 11:30

Cerene Masculino - Blumenau
(MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR)

Canto Coral 5ª feira – 08:00 às 09:15

Violão
5ª feira – 09:30 às 10:15 / 10:15 às 

11:00

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

Cerene Feminino - Ituporanga
(MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR)

Canto Coral 2ª feira – 08:30 às 09:30

Violão 2ª feira – 09:30 às 10:30

Cerene Masculino  - São Bento do Sul
(MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR)

Canto Coral 6ª feira – 15:00 às 16:00

Violão 2ª feira – 15:00 às 16:00

Cerene Masculino - Lapa
(MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR)

Canto Coral 2ª feira – 20:00 às 21:00

Violão 2ª feira – 21:00 às 22:00

Acevali
(MÚSICA PARA INCLUSÃO SOCIAL)

Canto Coral 5ª feira – 09:30 às 11:30

FreeStudio Blumenau
(MÚSICA PARA ALUNO BOM DE NOTA)

Grupo Vocal 2ª feira – 15:00 às 16:00

Piano
2ª feira – 09:30 às 10:30 / 13:15 às 

14:15

Flauta Transversal
3ª feira – 17:00 às 17:30 / 17:30 às 

18:00

Saxofone I 3ª feira –  19:30 às 20:30

Saxofone II 3ª feira –  18:30 às 19:30

Clarinete I 6ª feira – 17:45 às 18:45

Clarinete II 6ª feira – 18:45 às 19:45

Trompete I 2ª feira – 18:45 às 19:45

Trompete II 2ª feira – 19:45 às 20:45

Trombone I 3ª feira – 19:00 às 19:30

Trombone II 3ª feira – 19:30 às 20:30

Trombone III 3ª feira – 18:30 às 19:00

Coro Infanti l 3ª feira – 15:00 às 16:30

Cerene Feminino - Ituporanga
(MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR)

Flauta Doce
6ª feira – 18:00 às 18:30 / 18:30 às 

19:00

Canto Coral 6ª feira – 19:00 às 20:00

Violão
6ª feira – 18:00 às 19:00 / 19:00 às 

20:00
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No curso de Piano a aluna Tabea 
Rabitzsch recebeu aulas num formato 
teórico, práti co  e técnico, onde 
aprimorou conteúdos de harmonia, 
técnica em improvisação e fundamentos 
musicais diversos. Ela desenvolveu a 
habilidade através da percepção de 
ouvir as músicas e construir de memória 
a cadência de acordes, baseando-se 

Profº Tiago Mateus Machado nos conteúdos pré-determinados. Os 
repertórios foram diversos e relacionados 
ao gosto musical e aplicação pessoal. 
Nossa preparação agora é para o Show 
de encerramento onde vamos juntá-la 
a alunos de outros cursos, onde ela os 
acompanhará com o Piano.

E assim concluiu-se o Viva Música Ano 
III, no mês de setembro de 2016. Estamos 
ansiosos e com muitas expectati vas para 

o Ano IV, que a música conti nue sendo 
essa ferramenta de conhecimento, 
bem estar e desenvolvimento motor. 
Os benefí cios deste projeto têm 
sido notórios e visíveis nas aulas 
instrumentais. Por meio de material 
didáti co de qualidade e professores com 
experiência, os alunos têm desenvolvido 
técnica, musicalidade e disciplina. E Viva 
a Música!

Aluno Bom de Nota - Piano
Blumenau



As aulas de música neste segundo 
semestre ti veram como principal objeti vo 
ampliar o repertório das nossas jovens. 
Foram desenvolvidas ati vidades com 
instrumentos musicais variados, bem 
como algumas danças e propostas de 
percussão corporal também.

Foram apresentadas canções de Kitt y 
Driemeyer, Fabi Godoy, Marcelo Serralva, 
que são compositores atuantes no cenário 
musical infanti l do Brasil, e também, 
de Sandra Peres e Paulo Tati t, do grupo 
Palavra Cantada, que são mundialmente 
reconhecidos por seu trabalho na 
Musicalização Infanti l. Também foi feito 
o resgate cultural de alguns clássicos do 
cancioneiro infanti l brasileiro, como A 
Barata Diz Que Tem, por exemplo.

As propostas envolvendo danças e 
movimento corporal, no geral, foram 
desenvolvidas constantemente, assim 
como o trabalho de conhecimento de 
novos instrumentos e de execução dos 
mesmos. Os aspectos musicais que foram 
mais enfati camente desenvolvidos foram: 
altura (grave – agudo), andamento (lento 

Profª Schanna S. da Silva

Aluno Bom de Nota - Canto
Blumenau

– rápido), e escala.
Ao longo destes três anos de trabalho 

observamos o amadurecimento musical 
dos nossos arti stas.

O Recital Viva Música apresentado no 
dia 18/12/2015 fechou o nosso ano de 
trabalho com chave de ouro. As crianças 
apresentaram músicas que fazem 
parte do seu coti diano e o resultado foi 
excelente. Os adultos se diverti ram e se 
emocionaram com canções que tocam 

fundo na alma, e o Projeto outra vez 
provou a importância da sua existência. 
Por estas razões, agradecemos em nome 
de todos os alunos ao Ministério da 
Cultura e aos Patrocinadores por viabilizar 
este maravilhoso Projeto. Nossas aulas só 
acontecem porque temos a colaboração 
de gente como vocês, que acredita que 
com o poder da música nós podemos 
mudar o mundo, obrigada.



Aluno Bom de Nota - Coro Infantil
Blumenau

As aulas do Coro Infanti l no segundo 
semestre de 2016, pelo projeto Viva 
Música – Ano III, aconteceu nas 
dependências da Escola de Música 
FreeStudio. Deu-se a conti nuidade do 
grupo de 6 crianças, as quais já vinham 
frequentando desde o ano passado. 

No curso de Coro Infanti l, as crianças 
parti ciparam ati vamente, sempre 
presentes com muita alegria, dedicação e 
apoio dos pais. Nota-se que estar na escola 
para elas é importante e grati fi cante.

Neste semestre houve uma evolução 
vocal surpreendente, lapidando e 
afi nando as suas vozes. Percebe-se que 
elas prestam mais atenção na sua voz 
cantada, aprendendo assim músicas um 
pouco mais elaboradas, com mais vozes 
como soprano e contralto. Músicas como 
Clareana, Caro Amigo, SambaLelê, Nesta 
Rua, O Caderno, Dorme a Cidade e outras, 

Profªs Carmen D. Friesen e Michele 
Scholten M. Machado

foram trabalhadas semanalmente.
Trabalhamos notas musicais e 

pequenas melodias com auxílio da 
fl auta doce, brincadeiras musicais 
como o jogo do “SIM/NÃO” e “DADO/
DEDO” da Palavra Cantada, no qual exige 
concentração e agilidade para a resposta. 
Os vocalizes, ou seja, exercícios vocálicos 
foram desenvolvidos para melhorar a 
performance de cada um.

O grande desafi o foi trabalhar a 
música Lindo Balão Azul, na versão da 
Fortuna, para nossa apresentação de fi nal 
de ano, no Viva Música Show. Exigiu não 
somente o cantar mas foi desenvolvido 
uma sequência de percussão corporal 
num trecho da música. Foram realizados 
muitos ensaios.

Assim concluímos os objeti vos do Viva 
Música Ano III e com muitas expectati vas 
para o próximo Ano IV. Sabendo que 
a música é importante na vida destas 
crianças, o objeti vo é de alcançar mais 

crianças da rede pública para aumentar o 
grupo. Agradecemos aos patrocinadores 
por apoiarem este projeto tão importante. 
E Viva a Música!



A turma de saxofone no segundo 
semestre de 2016 foi composta por 6 
alunos.

Ao longo de cada aula, os alunos 
conti nuaram a ter aula teórica, 
reforçando a leitura da parti tura, 
o estudo com exercícios teóricos e 
práti cos para o entendimento dos 
compassos compostos; mantendo 
técnicas e exercícios de respiração para 
melhor desempenho de sonoridade, e 
solicitei o estudo em frente ao espelho 
para terem atenção na postura.

No repertório, uti lizamos exercícios 
melódicos  para  trabalhar o som 
emiti do, escalas para desenvolvimento 
correto das arti culações, exercícios 
e melodias com síncope e compasso 

Profª Débora Letí cia R. Coninck

Aluno Bom de Nota - Saxofone
Blumenau

composto, e mais três peças, 
mantendo o objeti vo de formação 
de Banda, e a práti ca em grupo 
com todos os alunos do projeto.

Repertório uti lizado:
Escalas cromáti cas de Klosé
Exercícios com síncope e compasso 
composto de Peter Wastall.

Músicas:
• Over the Raibow – Eva Cassidy
• The sound of Silence – Simon and  

Garfunkel 
• What a wonderful world – Louis 

Armstrong

Peças: 
• Hello – Adele – Arranjo: Michael 

Brown – Adaptação: João Bridi

• Deus tu és Bom – Arranjo: 
Anderson Krueger – Adaptação: 
Débora Coninck

• Então é Natal – John Lennon – 
Arranjo:  Ewerton Luiz

Desejamos que este trabalho 
musical possa conti nuar no ano que 
está por vir, para assim proporcionar 
a conti nuidade do desenvolvimento e 
crescimento dos alunos.

E quero aqui deixar meu 
agradecimento ao Ministério 
da Cultura e em especial aos 
patrocinadores do projeto, e também 
transmiti r a grati dão dos alunos 
benefi ciados.



Aluno Bom de Nota - Clarinete
Blumenau

A turma de Clarinete foi composta por 
5 alunos neste semestre.

Ao longo de cada aula, os alunos 
conti nuaram a ter aula teórica, 
reforçando a leitura da parti tura, o 
estudo com exercícios teóricos e práti cos 
para o entendimento dos compassos 
compostos; mantendo técnicas e 
exercícios de respiração para melhor 
desempenho de sonoridade, e solicitei o 
estudo em frente ao espelho para terem 
atenção na postura.

No repertório, uti lizamos exercícios 
melódicos para trabalhar o som emiti do, 
escalas para desenvolvimento correto 
das arti culações, exercícios e melodias 
com síncope e compasso composto, e 
mais três peças, mantendo o objeti vo de 

Profª Débora Letí cia R. Coninck

formação de Banda, e a práti ca em grupo 
com todos os alunos do projeto.

Repertório uti lizado:
• Escalas cromáti cas de Klosé
• Exercícios com síncope e compasso 

composto de Peter Wastall

Músicas:
• Mamma Mia – ABBA
• Moon River – Frank Sinatra

Peças: 
• Hello – Adele– Arranjo: Michael 

Brown – Adaptação: João Bridi
• Deus tu és Bom – Arranjo: Anderson 

Krueger – Adaptação: Débora 
Coninck

• Então é Natal – John Lennon – 
Arranjo:  Ewerton Luiz

Desejamos que este trabalho musical 
possa conti nuar no ano que está por vir, 
para assim proporcionar a conti nuidade 
do desenvolvimento e crescimento dos 
alunos.

E quero aqui deixar meu 
agradecimento ao Ministério da Cultura 
e em especial aos patrocinadores do 
projeto, e também transmiti r a grati dão 
dos alunos benefi ciados.



A turma de fl auta transversal 
no segundo semestre de 2016 foi 
composta por 3 alunos.

Ao longo de cada aula, os alunos 
conti nuaram a ter aula teórica, 
reforçando a leitura da parti tura, 
o estudo com exercícios teóricos e 
práti cos para o entendimento dos 
compassos compostos; mantendo 
técnicas e exercícios de respiração para 
melhor desempenho de sonoridade, e 
solicitei o estudo em frente ao espelho 
para terem atenção na postura.

No repertório, uti lizamos exercícios 
melódicos para trabalhar o som 
emiti do, escalas para desenvolvimento 
correto das arti culações, exercícios 

Profª Débora Letí cia R. Coninck

Aluno Bom de Nota - Flauta Transversal
Blumenau

e melodias com síncope e compasso 
composto, e mais três peças, mantendo 
o objeti vo de formação de Banda, e a 
práti ca em grupo com todos os alunos 
do projeto.

Repertório uti lizado:
• Escalas cromáti cas de Taff anel e 

Gaubert
• Exercícios melódicos de Taff anel 

e Gaubert, Fred Dantas, Peter 
Wastall

Músicas: 
• Tempo de Polaca
• Onde Está a Margarida
• Canción de Otoño
• A Tiempo de Vals

Peças: 
• Hello – Adele – Arranjo: Michael 

Brown – Adaptação: João Bridi
• Deus Tu És Bom – Arranjo: 

Anderson Krueger – Adaptação: 
Débora Coninck

• Então é Natal – John Lennon –
Arranjo:  Ewerton Luiz

Desejamos que este trabalho 
musical possa conti nuar no ano que 
está por vir, para assim proporcionar 
a conti nuidade do desenvolvimento e 
crescimento dos alunos.

E quero aqui deixar meu 
agradecimento ao Ministério da Cultura 
e em especial aos patrocinadores do 
projeto, e também transmiti r a grati dão 
dos alunos benefi ciados.



Aluno Bom de Nota - Trompete
Blumenau

Os alunos de Trompete foram 
separados em duas turmas, nível 
I (com 4 alunos) e nível II (com 5 
alunos). 

Nesse segundo semestre, foram 
mantidos os estudos referentes a  
fundamentação no instrumento. 
Tópicos como emissão de som com 
qualidade, articulação, respiração 
e postura foram abordados para 
que os alunos possam executar o 
instrumento com maior facilidade. 

Profº Gedson Jair Bento Também foram abordados 
exercícios que visam o aprendizado 
para conseguir executar músicas 
mais difíceis, mas com qualidade.
Esses exercícios se dividem em 
Flexibildade, Stacato e Fluência. 

Uma das atividades que 
despertou bastante interesse dos 
alunos foi o preparativo para as 
apresentações de final de ano e 
as apresentações em empresas 
apoiadoras do projeto. Houve um 
grande envolvimento dos alunos 
para elaborar um repertório 

agradável que envolvesse a todos e, 
ao mesmo tempo, fosse desafiador 
para o desenvolvimento técnico e 
artístico. 

Esse foi um ano de bastante 
aprendizado para esses alunos.
Estudar um instrumento nos ajuda 
na nossa formação intelectual e 
moral. Faz-se necessária disciplina, 
dedicação, concentração e força de 
vontade para aprender música. E 
esses são valores que esses alunos 
irão levar pra vida toda. 



CONFIRA ALGUMAS FOTOS DO 
VIVA MÚSICA SHOW BLUMENAU



CONFIRA ALGUMAS FOTOS DO 
VIVA MÚSICA SHOW ITUPORANGA



Os alunos iniciantes de violão 
aprenderam vários acordes e ritmos 
novos neste semestre, é surpreendente 
observar o óti mo desenvolvimento 
desta turma.

Para apresentação de fi nal de ano 
estudaram as música Flores do Titãs e  
Flores em Vida.

A turma avançada de violão 
desenvolveu muito a técnica de 
arpejos neste semestre, trabalharam 
exercícios específi cos para mão direita 
e aplicaram este conhecimento nas 
músicas Amanheceu, Peguei a Viola, 
Dust In The Wind.

É muito grande a expectati va para 
o primeiro Show de encerramento em 
Ituporanga.

Profª Fransiele Garcia

Aluno Bom de Nota - Violão
Ituporanga

A aula de flauta doce para os 
alunos com idade entre 5 e 7 anos 
tem 2 alunos. Os alunos aprenderam 
as notas do, lá, ré, si e sol através de 
pequenas melodias acompanhadas 
e playback, como as músicas, Disco, 
All Alone, Yeah, The Old, The Happy 
Gnome e Bossa. Nesta segunda fase 
das aulas, estamos nos preparando 
para nossa apresentação de 
encerramento, onde estes alunos 
tocaram duas músicas, Bossa e Jingle 
Bells.

Durante o decorrer das aulas 
pode-se perceber um grande 
desenvolvimento dos alunos, como 
a coordenação, a concentração, o 
trabalho em grupo, a seriedade em 
tocar um instrumento musical além 
da produção musical.

Profª Michele Back

Aluno Bom de Nota - Flauta Doce
Ituporanga



Nas aulas com os alunos acima 
de 8 anos de idade foram abordadas 
as notas do, lá, ré, sol e si através de 
pequenas melodias como, Bossa, 
Fais Dodo Colin, Asa Branca, músicas 
estas que exigem um pouco mais 
de agilidade e estudo em casa, pois 
apresentam a fi gura da colcheia e sua 
pausa, além de exercícios teóricos 
para identi fi car o nome e a escrita das 
notas musicais, o estudo das fi guras de 
notas e suas pausas, a pauta, a clave 
de sol, o sinal de repeti ção (ritornelo), 
compasso, casa de primeira vez e 
segunda vez.

Nesta segunda fase das aulas, 
estamos nos preparando para nossa 
apresentação de encerramento, 
onde estes alunos vão apresentar as 
músicas, Jingle Bells e Asa Branca.

Pode-se perceber um grande 

Profª Michele Back

Aluno Bom de Nota - Flauta Doce II
Ituporanga

Nas aulas do coro infanti l temos 14 
alunos. Os conteúdos abordados foram os 
cuidados com a nossa voz, a respiração, a 
postura, exercícios para trabalhar o ritmo 
com percussão corporal, a percepção 
auditi va, afi nação, vocalizes para o 
relaxamento e aquecimento das cordas 
vocais,  consciência vocal e aprender a 
cantar em grupo.

As músicas abordadas foram Bate 
o Monjolo (com acompanhamento de 
jogo de copos para trabalhar o ritmo), 
Filho de Peixe Peixinho É (exercício para 
trabalhar duas vozes).

Nesta segunda fase das aulas, 
parti cipamos da missa da catequese, 
onde o coro infanti l foi convidado 
para cantar, ensaiamos 12 músicas, 

Profª Michele Back

Aluno Bom de Nota - Coro Infantil
Ituporanga

com acompanhamento dos alunos de 
violão. Estamos nos preparando para 
nossa apresentação de encerramento, 
onde o coro vai apresentar as músicas, 
Amiguinho, Um feliz Natal, Jingle Bells, 
e ainda fazendo parti cipação especial 
com percussão corporal na música Asa 
Branca.

Com o decorrer das aulas os alunos 
demonstraram consciência sobre a 
importância do aquecimento vocal antes 
da práti ca musical, que antes não existi a. 
Aprenderam a ouvir a sua voz para depois 
cantar com isso ampliando a capacidade 
vocal e a sua extensão, desenvolveram 
habilidades rítmicas através da 
percussão corporal, e aprenderam e se 
portar em público com a nossa primeira 
apresentação na missa.

 O projeto Viva Música benefi ciou   

vários alunos neste semestre, onde 
os mesmos aprenderam a tocar 
um instrumento  musical e a cantar 
despertando o interesse pela práti ca 
musical e dando oportunidade para 
as crianças da cidade de Ituporanga 
a desenvolver-se musicalmente. 
Nesta segunda fase do projeto, 
pode-se perceber que os alunos se 
destacaram, desenvolvendo ainda mais 
suas habilidades musicais, tanto no 
instrumental como no coro.

Quero agradecer aos patrocinadores 
pela oportunidade de trabalhar no projeto 
e espero que no próximo ano possamos 
conti nuar este lindo trabalho com nossos 
alunos e quem sabe proporcionar mais 
oportunidades para outras crianças 
e adolescentes que demonstraram 
interesse em aprender música.

avanço na questão da coordenação 
motora, na concentração e na 
produção musical, onde os alunos 

demonstram um grande interesse 
pela práti ca do instrumento, alguns 
até decorando as músicas em casa.

Apresentação Aluno Bom de Nota na Thapyoka em Blumenau



Creche Amiguinho Feliz - Musicalização Infantil
Blumenau

No segundo semestre o Projeto Viva 
Música benefi ciou 81 crianças na Creche 
Amiguinho Feliz.

A temáti ca escolhida para o 
aprendizado foi “Conhecendo as notas 
musicais”, abordada de diferentes formas, 
como canti gas e práti cas em instrumentos 
musicais, além de visualmente. Para 
tanto, tí nhamos por objeti vo que as 
crianças aprendessem o nome das notas 
musicais, tocassem pequenas melodias no 
metalofone e internalizassem o conceito 
de altura, cantando a escala de forma 
ascendente e descendente.

As ati vidades foram desenvolvidas 
em torno da temáti ca, aprofundando 
e retomando também os conteúdos 
abordados anteriormente. Conti nuamos 
trabalhando a expressão corporal com a 
dinâmica “Som e senti mento”, além da 
diferenciação de instrumentos de metal 
e madeira. Trouxemos uma história 
sonora, “A fl oresta encantada”, que 
contava como som de instrumentos e a 
parti cipação das crianças na produção 
dos sons dos personagens, e também, 
um jogo musical a parti r de uma música 
instrumental, onde os alunos eram 
incenti vados a diferenciar estrofes e 
refrão com movimentos, reconhecendo 
assim a forma musical e desenvolvendo 
dessa forma a escuta ati va. Manti vemos 
os jogos musicais de identi fi cação de 
instrumentos pelo ti mbres, e ti vemos um 
novo jogo chamado “De onde vem o som”, 
quando os alunos, com os olhos fechados 
deveriam encontrar o instrumento que 
estava sendo tocado, apenas pelo som.

O repertório escolhido para o 
semestre, já visava o grande momento do 
ano, que seria o Viva Música Show 2016, 
por isso manti vemos a música Bolha 
de sabão, além de estudarmos outras, 
como Alecrim Dourado, Tchutchuê, Abra 
a Roda Tindolelê, Passe a Bola e outras 
que faziam parte da temáti ca: O  Sabiá, 
onde as crianças cantavam as notas 
musicais vinculadas a partes do corpo 
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correspondentes à altura; e Eu Tirei o 
Dó Da Minha Viola, que brinca com os 
nomes das notas relacionando-os com 
palavras. Os instrumentos uti lizados nas 
aulas foram: pandeiro, mini pratos, ganzá, 
reco-reco e metalofone. Destaque nas 
aulas de música, foi quando cantamos 
acompanhados do ukulele, instrumento 
havaiano apresentado às crianças e 
também quando levamos um tapete de 
metalofone com o desenho das notas 
musicais, quando as crianças se diverti ram 
cantando. 

Agora, nosso grande desafi o tem sido 
ensaiar para o Show de encerramento, 

pois as crianças e as professoras que 
acompanham as aulas estão com muita 
expectati va sobre o evento, já que 
puderam parti cipar no ano anterior e 
se senti ram muito valorizadas com a 
oportunidade, por isso temos incenti vado 
cada aluno a dar o seu melhor, para 
mostrarmos juntos, um pouco do nosso 
trabalho em sala de aula.

Dessa forma, agradecemos em 
nome dos alunos do Centro Educacional 
Amiguinho Feliz, ao Ministério da 
Cultura e aos nossos patrocinadores, que 
possibilitam a realização deum Projeto de 
grande importância como este.



Creche Bom Amigo - Musicalização Infantil
Blumenau

No segundo semestre de 2016 as 
ati vidades propostas na aula de música 
foram bastante diversifi cadas. Entre 
as principais ati vidades desenvolvidas 
destacamos as histórias sonorizadas, 
percussão corporal e o conhecimento 
dos grupos diversifi cados de 
instrumentos. Logo no início deste 
semestre recebemos em nosso espaço 
escolar, a visita da Exposição iti nerante 
do Museu da Música. O museu da 
Música fi ca na cidade de Timbó – SC 
e é nacionalmente reconhecido pelo 
seu grande acervo de instrumentos 
musicais, obras e discografi a. Neste 
ano o museu está com uma proposta 
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diferenciada em que, ao invés de as 
crianças dos municípios da região 
se deslocarem até lá, o museu vêm 
até os espaços escolares com parte 
do seu acervo para realizar uma 
exposição iti nerante. Neste momento 
são realizadas músicas, brincadeiras, 
exploração de instrumentos musicais e 
diversas ati vidades mediadas por uma 
instrutora de música e acompanhadas 
pela professora regente de música. As 
crianças do Bom Amigo aproveitaram 
muito este momento único, 
demonstraram dominar a nomenclatura 
dos instrumentos bem como o manuseio 
também os separaram por família 
(Instrumentos de corda, Instrumentos 
de percussão, Instrumentos de sopro...). 
Foi um momento de construção de 
conhecimento musical enorme. No 
nosso repertório foram trabalhadas 
canções diversas dando maior ênfase as 
músicas do Grupo Triii, que possui uma 
grande produção musical infanti l e todas 
de muita qualidade. Também foram 
trabalhados com materiais alternati vos 
diversos como: bolas, isopor, lenços, 
algodão, papelão, entre outros, sendo 
estes sempre voltados para o tema da 
música. Ao longo destes quatro anos 

de trabalho no Projeto Viva Música 
recebemos a oportunidade de observar 
o amadurecimento musical dos nossos 
pequenos arti stas. É muito grati fi cante 
saber que estamos contribuindo tão 
signifi cati vamente para o inicio da 
caminhada deles no privilegiado mundo 
da música.



No segundo semestre de 2016, 
o projeto Viva Música, na Unidade 
Cerene de Blumenau atendeu cerca 
de 80 pessoas, sendo 60 homens, 10 
adolescentes e 10 funcionários. 

No curso de canto coral, os residentes 
parti ciparam assiduamente com muito 
entusiasmo e dedicação. A cada aula, 
era uma alegria! Muitas vezes a emoção 
tomou conta e víamos homens chorando 
ao som de belas melodias e letras que 
tocavam a alma. Músicas como Tempos 
Melhores (Jota Quest) e Um Milagre 
(Quatro Por Um), embalaram nossas 
aulas com muita esperança e fé.

 Com relação aos adolescentes, 
eles foram contemplados com o curso 
de violão em dois níveis. Muitos deles 
iniciaram o estudo do instrumento, outros 
aprimoraram e alguns até alcançaram 
um óti mo nível, acompanhando músicas 
diversas com acordes mais elaborados. 
Quando tocamos em grupo, por exemplo 
a música Send My Love da Adele, 
elaboramos um arranjo para 3 violões, 
onde cada um tocava em uma região do 
braço, outro solos e no caso dos iniciantes 
acordes mais fáceis.

Nesse semestre crescemos muito no 
curso de práti ca de bandas, tanto com os 
residentes, quanto com os funcionários. 
Trabalhamos conceitos musicais de 
interpretação, dinâmica, acordes e 
até improvisação. Foram momentos 
marcantes de muita alegria, socialização 
e aprendizado. Ensaiamos desde Jota 
Quest a hinos diversos uti lizados dentro 
da unidade. 

Nossas apresentações foram 
realizadas nos eventos da unidade com a 
parti cipação do coral geral e a práti ca de 
banda. Abrilhantamos por diversas vezes 
os eventos nas entregas de certi fi cados 
e festi vidades, gerando momentos de 
muita emoção e alegria. No fi m do ano, 
parti ciparemos do Viva Música Show, 
onde iremos tocar uma música com os 

Profº Tiago Mateus Machado

Cerene - Canto Coral, Violão e Prática de Bandas 
Blumenau

funcionários e outra com os adolescentes. 
Os ensaios estão intensos! Temos certeza 
que será maravilhoso.

E assim concluiu-se o Viva Música Ano 
III, no mês de setembro de 2016. Estamos 
ansiosos e com muitas expectati vas para 

o Ano IV, que a cultura conti nue sendo 
levada para estas pessoas. Os benefí cios 
deste projeto têm sido notórios e visíveis 
tanto pela reação do público atendido, 
quanto seus discursos de elogios e 
grati dão. Viva a Música!



Nas aulas de canto coral abordamos 
diversos pontos acerca da importância de 
uma boa projeção da voz, e como obter 
o controle da respiração. Aprendemos 
que para realizarmos uma respiração 
correta devemos estar numa postura 
adequada. Para o canto a respiração 
é chamada diafragmáti ca, costo-
diafragmáti ca, ou abdominal-intercostal. 
Também focamos a importância dos 
alongamentos antes de cantar. Algumas 
meninas tem comparti lhado que 
procuram se exercitar diariamente e 
usar o que aprenderam, mesmo quando 
não há aula. Cerca de doze meninas são 
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Cerene - Canto Coral
Ituporanga

atendidas. Realizamos apresentações 
em Igrejas nesse período e também em 
momentos especiais na própria Unidade 
do Cerene. As experiências vividas 
são de extraordinário aprendizado e 
superação. Essas meninas demonstram 
um amor que cati va e, muitas vezes, suas 
famílias e pessoas que as reencontram 
comparti lham a alegria que elas sentem 
de aprender algo novo, como a forma 
certa de cantar e/ou aprender um 
instrumento. 

Nesse período ensaiamos as músicas 
específi cas: Deus do Coti diano, de 
Wagner Bertolino; Dias Melhores do 
Jota Quest, Tenho Paz do Arautos do 
Rei, Tocando em Frente do Almir Sater 

e a canção Noite Feliz, Natalina. As duas 
últi mas ensaiamos especifi camente 
para o Show de encerramento. 

Nas aulas de violão as alunas 
aprenderam as músicas: “Tocando Em 
Frente” e “Damos Graças Ao Senhor”. 

As experiências vividas através 
da práti ca musical são de muitas 
surpresas e inúmeras descobertas, 
contentamentos e frustrações de se 
viver essa experiência. Percebe-se 
claramente o desejo das alunas de 
descobrir mais a cada aula.

O Projeto Viva Música Ano III fi nalizou 
no mês de Setembro, com grande 
expectati va para o início das ati vidades 
do ano IV.



Nas aulas de canto coral o ponto 
principal é devolver o controle da 
respiração, impostação, autoesti ma, 
postura entre outros exercícios como 
alongamentos em função da melhora 
na qualidade do canto. Foram realizadas 
apresentações em eventos dos 
Conselhos Municipais e apresentações 
na própria Unidade. 

Nesse período ensaiamosas músicas 
específi cas: Dias Melhores do Jota 
Quest, É Preciso Saber Viver na versão 
do Titãs, Filhos Do Homem entre outras.

Também foi ministradas aulas de 
violão onde os alunos tocaram musicas 
em apresentações no salão de eventos 
da cidade.  Foi apresentada música 
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Cerene - Canto Coral
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Cerene - Canto Coral
São Bento do Sul

Aproximadamente 30 alunos foram 
benefi ciados através do Projeto Viva 
Música no segundo semestre de 2016.

O repertório abordado foi: Tocando 
em Frente, Dias Melhores, É Preciso 
Saber Viver, O Senhor Reina, Isaías 9, Meu 
Universo, Senhor das Manhãs de Maio.

Iniciamos mais 3 músicas que serão 
apresentadas na próxima oportunidade: 
O Sol, Primeiros Erros e Ninguém Explica 
Deus.

As aulas com o coral são bem alegres 
e o ambiente é bem descontraído. Os 
alunos gostam dos vocalizes e parti cipam 
ati vamente dos ensaios.

Tivemos uma apresentação no mês 
de Setembro no nosso patrocinador 
Germânia Hiper Center. Apresentamos 
no Hall de entrada e a recepti vidade 
foi óti ma. O Sr César (proprietário da 
empresa) fi cou emocionado e disse que o 
estabelecimento está sempre aberto para 
apresentações. Ao fi nal ele ofereceu um 

lanche para todos os integrantes do Coral 
e equipe do Cerene. Já temos marcada 
uma apresentação para o dia 16/12/2016 
no mesmo local.

No curso de violão 3 alunos são de 
nível avançado. Estes alunos aprendem 
a acompanhar todas as músicas que 
ensaiamos com o coral: Tocando em 
Frente, Dias Melhores, É Preciso Saber 
Viver, Senhor das Manhãs de Maio, O 

autoral Cruz Vazia. Dentro dos desafi os 
que enfrentamos podemos constatar 

que a música serve como alento e 
esti mulante para um futuro melhor.

Senhor Reina, Isaías 9,  Meu Universo, O 
Sol e Ninguém Explica Deus.

Os 2 alunos iniciantes apresentaram 
bons resultados tocando diversos ritmos 
e acordes. Percebemos que o curso 
proporcionou grande moti vação. Os 
alunos aguardam ansiosamente cada 
aula.

Agradecemos de coração aos 
patrocinadores.



No segundo semestre de 2016 
o coro contou com a parti cipação 
de doze cantores. Foram realizados 
ensaios semanais com duração de duas 
horas, nos quais, além do aprendizado 
de canções, o grupo treinou exercícios 
de respiração e ritmo. 

Nos últi mos meses de 
ati vidades, ocorreram atendimentos 
individualizados nos momentos fi nais 
de cada aula. Foi conversado com cada 
cantor para que avaliasse suas maiores 
difi culdades em relação ao canto e 
também, para que expusessem sua 
opinião em relação ao repertório e 
ati vidade do grupo em geral. No mesmo 
encontro, cada coralista recebeu dicas 
e informações de cuidados para saúde 
vocal. 

Nesse semestre, o grupo foi 
convidado para diversas apresentações. 
Uma destas foi na  “I Semana de Inclusão 
da Pessoa com Defi ciência no Mundo do 
Trabalho”, promovida pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social – 
SEMUDES, no parque Ramiro Ruediger.  
Os integrantes do coro se sentem 
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Acevali - Canto Coral
Blumenau

valorizados e moti vados a cada convite 
de apresentação e agora, em dezembro, 
estão na expectati va pelo Viva Música 
Show. Na ocasião serão apresentadas 
duas músicas, Índia de Cascati nha e 
Inhana (1952) e Anunciação de Alceu 

Valença (1983).
Agradeço aos patrocinadores e ao 

Insti tuto FreeStudio pela oportunidade 
de realizar um trabalho tão signifi cati vo 
em caráter de desenvolvimento musical 
e pessoal para o coro.




