


RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VIVA MÚSICA
                                    ONDE ACONTECEM AS AULAS?

Música Para Uma Vida Melhor
          CERENE - Blumenau Coral quarta-feira | 09:30 às 11:30

Aluno Bom de Nota - Blumenau 
   FreeStudio Escola de Música

Canto sexta-feira | 15h às 15:45 

Canto Coral terça-feira | 15h às 16h 

Clarinete I
Clarinete II

terça-feira | 18:30 às 19:30
segunda-feira | 15h às 15:45

Grupo Vocal terça-feira | 18h às 19h

Piano terça-feira | 08:15 às 09h

Saxofone Alto quinta-feira | 19:30 às 20h

Saxofone Tenor quarta-feira | 19h às 20h

Trombone I
Trombone II

quinta-feira | 18:30 às 19h
quarta-feira | 21h às 21:30  

Trompete I segunda-feira | 19:30 às 20:30

Trompete II quinta-feira | 20:30 às 21:30

Aluno Bom de Nota - Ituporanga 
    Igreja Matriz Santo Estevão

Acordeon I
Acordeon II

terça-feira | 19h às 20h
terça-feira | 20h às 21h

Coral quinta-feira | 18h às 19h

Flauta Doce I
Flauta Doce II
Flauta Doce III 
Flauta Doce IV

quarta-feira | 18h às 18:30
quarta-feira | 18:30 às 19:15
quarta-feira | 19:15 às 20h

quarta-feira | 20h às 20:30

Flauta Transversal quarta-feira | 20:45 às 21:30

Teclado terça-feira | 18h às 18:30

Violão terça-feira | 18:30 às 19h

Música Para Uma Vida Melhor
          CERENE - Blumenau Coral terça-feira | 18:30 às 19h

Segundo Semestre de 2018

Prezado apoiador, é com grande 
satisfação que apresentamos aos 
nossos apoiadores os resultados 
do Projeto Viva Música - PRONAC 
171635, no segundo semestre de 
2018.  Nesse período, 168 pessoas 
foram beneficiadas com aulas de 
música totalmente gratuitas graças 
ao seu apoio. 

VIVA MÚSICA ANO V 
Valor Total:  R$ 621.020,50 

Valor Captado: R$ 396.901,59

PESSOAS BENEFÍCIADAS

Acevali - Blumenau 11

Aluno Bom de Nota - Blumenau 28

Aluno Bom de Nota - Ituporanga 41

CERENE - Blumenau 88

TOTAL: 168 PESSOAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

“Quero agradecer a oportunidade de 
minha filha participar deste projeto.  A 
Maria Clara aprendeu muito nestes dois 
anos.

Na aula de Canto Coral, ela 
conseguiu ter mais concentração 
e responsabilidade, a respeitar a 
orientação da Maestra, além de 
aumentar o seu repertório e afinação. 

Participar de um Coral é algo 
magnífico, além da  responsabilidade 
com as amigas e mais desenvoltura, 
trabalhar em equipe é ser parte de uma 
grande família.

Maria Clara aprendeu a 
respeitar todos e conseguiu melhorar 
pessoalmente participando neste 
projeto, que é uma grande iniciativa. 

Eu agradeço muito ao projeto Viva 
Música e a todos os patrocinadores que 
se preocupam com a cultura brasileira.”

CONFIRA O DEPOIMENTO DE UMA 
MÃE AO PROJETO VIVA MÚSICA



A aluna Rayssa Tifany de Moura 
Castilhos, que faz aulas de canto 
pelo projeto Viva Música, iniciou 
o segundo semestre trabalhando 
as músicas internacionais Love Me 
Harder (Ariana Grande), Sorry Not 
Sorry (Demi Lovato), Dancing Queen 
(ABBA), Love On Top (Beyoncé) 
e Rolling In The Deep (Adele). Em 
agosto e setembro o projeto ficou 
suspenso e em outubro começamos 
a preparar as músicas para o Viva 
Música Show. 

Foram trabalhados vocalizes 
que estimulam o equilíbrio e o 
tônus muscular das pregas vocais, 
exercícios rítmicos em compassos de 
2/4 e 3/4 e demos bastante ênfase 
na interpretação das músicas. 

A aluna fez duas apresentações 
nesse semestre, antes do Viva Música 
Show. A primeira foi em agosto, num 

evento organizado pela Amigos do 
BEC (associação de torcedores do 
time de futebol Blumenau Esporte 
Clube), sendo que este evento teve 
cobertura televisiva e em novembro 
se apresentou no evento Magia de 
Natal, na Vila Germânica. 

Para a apresentação no Viva 
Música Show, ela interpretou a 
música Sway (Norman Gimbel) 
juntamente com a Big Band do 
projeto. Escolhemos também a 
música “Alô Alô Marciano” (Rita 
Lee / Roberto de Carvalho), onde 
trabalhamos uma interpretação 
mais próxima da versão executada 
pela cantora Elis Regina. A aluna 
demonstra contínua evolução, 
tanto no equilíbrio vocal quanto 
na performance de palco. 
Agradecemos aos patrocinadores 
que tornam esse projeto possível.

ALUNO BOM DE NOTA - CANTO
PROFª: SCHANNA SLOBODA DA SILVA

FreeStudio - Blumenau

No segundo semestre de 
2018, as aulas de saxofone foram 
divididas em duas turmas, uma 
com um aluno em saxofone alto 
em mi bemol e outra com dois 
alunos em saxofone tenor em 
si bemol. Dentre os conteúdos 
abordados, trabalhamos a tabela 
de digitação do instrumento, 
respiração, exercícios de leitura 
rítmica e melódica, aulas de 
teoria musical, escalas e os 
fundamentos.  

Uma das principais atividades 
foram preparativos para o Viva 
Música Show. No repertório, 
músicas como Sway, Stand By Me, 
Havana e Jingle Bells.

A música favorece o 

ALUNO BOM DE NOTA - SAXOFONE
PROFº: GEDSON JAIR BENTO

desenvolvimento cognitivo, 
linguístico, psicomotor e sócio 
afetivo da criança. Por isso, 

agradecemos o apoio dos 
patrocinadores e do Ministério da 
Cultura para com nossos alunos.



No segundo semestre de 2018, 
o Grupo Vocal do Projeto Viva 
Música ficou com suas aulas 
suspensas nos meses de agosto 
e setembro, e por esse motivo, 
quando as aulas voltaram já 
começamos a trabalhar em função 
das apresentações de fim de ano.

O repertório trabalhado 
consistia em músicas pop 
internacionais, onde as alunas 
puderam trabalhar a criatividade 
na criação de arranjos vocais 
diferentes em relação à música 
original. Mas também trabalhamos 
músicas nacionais, de bandas 
como Melim e Anavitória. Também 
trabalhamos a música Caminho 
das Águas, de Rodrigo Maranhão 
com um arranjo a 3 vozes. A 
música possuía ainda um arranjo 
de percussão corporal, que foi 
praticado pelas alunas. 

As alunas Estér, Júlia e Heloísa 
se apresentaram publicamente 
3 vezes nesse semestre, antes 
do Viva Música Show. A primeira 
foi em agosto, num evento 

ALUNO BOM DE NOTA - GRUPO VOCAL

FreeStudio - Blumenau

PROFª: SCHANNA SLOBODA DA SILVA

organizado pela Amigos do BEC 
(associação de torcedores do 
time de futebol Blumenau Esporte 
Clube), sendo que este evento 
teve cobertura televisiva. Em 
novembro se apresentaram no 
evento Magia de Natal, na Vila 
Germânica e em dezembro para 
os clientes e funcionários do 

Hospital Santa Catarina. Mesmo 
com a grande quantidade de 
eventos, o grupo demonstrou 
grande empenho e fez uma ótima 
performance também no Viva 
Música Show. Agradecemos muito 
aos patrocinadores que tornam 
possível a continuidade desse 
projeto. 

ALUNO BOM DE NOTA
CLARINETE

As aulas de clarinetes do 
Projeto Viva Música, no segundo 
semestre, tiveram como objetivo 
a abordagem de fundamentos do 
clarinete. Dentre os conteúdos 
utilizados, foi possível trabalhar a 
tabela de digitação, respiração, 
exercícios de leitura rítmica e 
melódica, aulas de teoria musical 
e escalas.

Foram trabalhadas as músicas 

PROFº: GEDSON JAIR BENTO

para o repertório do Viva Música 
Show, dentre elas: Sway, Stand By 
Me, Havana e Jingle Bells.

A música contribui para o 
desenvolvimento das inteligências 
e facilita a aprendizagem das 
crianças.

O apoio dos patrocinadores 
e do Ministério da Cultura 
tem sido fundamental para o 
desenvolvimento desses alunos.



FreeStudio - Blumenau

Neste segundo semestre de 
2018 demos continuidade às aulas 
de Coro Infantil, onde crianças de 
7 a 13 anos são contemplados com 
uma aula semanal.

Foram abordados assuntos 
como notas musicais, altura, 
timbres, intensidade, e repertório 
novo foi acrescentado.

Nas aulas, os alunos praticam 
relaxamento corporal e vocal, 
na preparação para o canto. 
São aplicados jogos musicais 
e parlendas para trabalhar 
agilidade mental e coordenação 
na dicção das letras das músicas.

Em setembro, em comemoração 
ao aniversário de Blumenau, o 
Coro participou do I Encontro de 
Corais de Blumenau promovido 
pela Fundação Cultural de 
Blumenau, apresentando-se em 
duas oportunidades. Dia 19 de 
novembro tivemos mais um convite 
da Prefeitura de Blumenau para 
uma apresentação no Coreto da 
Vila Germânica, espaço onde 
acontecem grandes eventos como 
o Magia de Natal e Oktoberfest.

O repertório foi formado por 
músicas populares e canções 
natalinas, como Bate o Sino, Noite 

Feliz, Minha Canção, Trevo e 
Cabelos de Algodão. No repertório 
foram cantadas músicas de Natal 
e outras populares.

Para o Viva Musica Show, a 
tradicional apresentação de fim de 
ano do projeto, foram preparadas 
as músicas, Hallelujah e O Sol, 
ambas na versão da cantora 
infantil Rafa Gomes.

Agradecemos ao Ministério da 
Cultura e todos os patrocinadores 
e parceiros que estão junto neste 
projeto tão importante na vida 
destes alunos.

ALUNO BOM DE NOTA - CORO INFANTIL E FLAUTA DOCE

PROFª: CARMEN DYCK FRIESEN E SAMARA DE OLIVEIRA SILVA



FreeStudio - Blumenau

O aluno Thiago Ferreira de 
Assis é integrante do projeto Viva 
Música e recebe aulas semanais 
individuais com duração de 
quarenta e cinco minutos. 

O curso miscigena a aplicação 
de exercícios para coordenação 
e habilidade com a ampliação de 
repertório, aliando o conhecimento 
teórico à prática instrumental. 

Entre as músicas trabalhadas 
estão obras de grandes artistas 
nacionais e internacionais como: 
Djavan, Pixinguinha, Caetano 
Veloso, Phill Collins, Beatles, entre 
outros.

Ao longo do semestre foram 
feitas apresentações mensais no 
Shopping Neumarkt que permitiu 
mostrar parte do trabalho 
realizado pelo projeto, além 
da grande apresentação em 
dezembro, no Viva Música Show. 

ALUNO BOM DE NOTA - PIANO
PROFª: CAMILA BECKER LOPES

O aluno, sempre muito estudioso 
e aplicado, vem desenvolvendo 
seu talento musical e evoluindo 
notoriamente.  Assim sendo, fica 

o agradecimento à FreeStudio 
e aos patrocinadores do projeto 
Viva Música por oferecerem esta 
oportunidade.

Nas aulas de trombone do Projeto Viva 
Música foram abordados temas como 
respiração, escalas, arpejos, notas longas 
e teoria musical, além de conceitos básicos 
da improvisação.

Em grupo, estudamos músicas como 
Sway, Stand By Me, Havana e Jingle Bells, 
músicas essas que foram apresentadas 
no Viva Música Show. Esses desafios têm 
sido importantes na formação dos alunos 
beneficiados. 

É de percepção de pais e responsáveis 
que a música vem ajudando não só no 
desenvolvimento cognitivo e intelectual dos 
alunos, como também na vida social. 

O apoio dos patrocinadores do projeto 
e do Ministério da Cultura tem sido 
fundamental para todos envolvidos.

ALUNO BOM DE NOTA - TROMBONE
PROFº: GEDSON JAIR BENTO



FreeStudio - Blumenau

No segundo semestre de 2018, os 
alunos de trompete foram divididos 
em duas turmas, de acordo com o 
seu nível técnico instrumental. Os 
conteúdos abordados permearam 
os fundamentos, como buzzing, 
flexibilidade, articulação, staccato, 
fluência, leitura à primeira vista, 
sendo assim, foi possível iniciar as 
peças do Viva Música Show. 

Além das aulas, foram feitos 
ensaios para entrosamento e 
conhecimento da função de cada 
um no grupo. O repertório escolhido 

foi Sway, Stand By Me, Havana e 
Jingle Bells.

No Show, as famílias puderam 
acompanhar de perto (tanto nos 
ensaios, como na apresentação) a 
evolução dos alunos e a relevância 
da música na vida das crianças.

A continuidade do projeto Viva 
Música é de suma importância, pois 
propicia acesso à cultura e suporte 
educacional para estes alunos.

ALUNO BOM DE NOTA - TROMPETE

PROFº: GEDSON JAIR BENTO

 O PROJETO VIVA MÚSICA 
ESTÁ EM SEU 5 ANO. 
ATÉ HOJE, MAIS DE 
700 PESSOAS JÁ SE 
BENEFICIARAM DE 
AULAS DE MÚSICA 
100% GRATUITAS.



ACEVALI – Blumenau

MÚSICA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CANTO CORAL

A Associação de Cegos do Vale 
do Itajaí – ACEVALI é contemplada 
com o curso de canto coral, visando 
a inclusão social. 

No segundo semestre de 2018, 
o Coral Vozes do Coração da 
Associação de Cegos do Vale do 
Itajaí (ACEVALI) contou com a 
participação de onze cantores. 
Neste período, foram realizadas 
quatro apresentações. 

No mês de outubro, o grupo fez a 
animação de uma missa na Paróquia 
São Luiz Gonzaga, em Blumenau e 
também, participou de uma ação 
social promovida por uma empresa 
têxtil na cidade de Luiz Alves. 
Na ocasião, o grupo apresentou 
músicas populares e sertanejas por 
cerca de trinta minutos.

Em novembro, a convite do 
diretor do Projeto Viva Música, 
Marwin Friesen, o coral foi à Igreja 
Comunhão Cristã, em Blumenau, 
participar do momento de louvor 
que antecede o culto. Foram 
apresentadas duas músicas: Chuvas 
de Bênçãos e Eu Tenho Um Amigo 
Que Me Ama. 

 Após a realização desses 
compromissos, intensificaram-
se os ensaios para apresentação 
de encerramento do Projeto 
Viva Música. Optou-se por três 
canções: Sementes do Amanhã 
do cantor Gonzaguinha, escolhida 
pela mensagem de esperança que 
transmite; A Majestade, o Sabiá da 
cantora Roberta Miranda, sugestão 
dos coralistas por apreciarem o 
gênero; e Natal Branco, versão da 
música americana White Christmas 
de Irving Berlin.  

Em todas as ocasiões, logo 
após as apresentações, o Coral 
teve retorno muito positivo do 
público. Isso contribui muito para a 

PROFª:  HELOÍSA HELENA DAROSCI

valorização e motivação da pessoa 
com deficiência. 

Agradeço aos patrocinadores 

por viabilizarem esses momentos de 
aprendizagem e inclusão por meio 
do Projeto Viva Música. 



O Centro de Recuperação Nova 
Esperança é contemplado com os 
cursos de canto coral, prática de 
banda e violão em sua unidade em 
Blumenau.

O Projeto Viva Música tem feito 
a diferença na vida das pessoas 
alcançadas. Sua ferramenta é 
a música e seu imenso poder de 
esperança e transformação. Foram 
atendidos em torno de 88 alunos, 
com aulas semanais de canto coral e 
violão, com uma faixa etária entre 13 
e 60 anos de idade.

São muitos os depoimentos que 
escuto no decorrer das aulas, são 
falas marcantes por parte de pessoas 
que para a sociedade não serviriam 
mais. Neste sentido, gosto sempre de 
relatar algo especial que aconteceu 
no cotidiano das aulas. No presente 
semestre, o que mais marcou nossas 

MÚSICA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CANTO CORAL, 
PRÁTICA DE BANDA E VIOLÃO

CERENE - Blumenau

PROFº: TIAGO MATEUS MACHADO

aulas foi o prazer e alegria por 
parte dos acolhidos. Eles realmente 
demonstravam aguardar pelas 
aulas a cada quinta-feira, e os seus 
sentimentos eram de muita gratidão 
e alegria.

Tratando-se dos conteúdos 
abordados no canto coral, 
mantivemos o foco nos alongamentos, 
respiração, vocalizes e repertório. 
Essa abordagem resulta em um 
desenvolvimento preliminar a curto 
prazo. Os acolhidos rapidamente 
aprendem as canções e as executam 
com afinação e técnica básica. 
Desenvolvemos um repertório muito 
eclético, passando por músicas 
regionais a hinos da comunidade. 
Nosso desafio deste ano, era mais 
uma vez participar do Festival de 
encerramento do Viva Música. 
Escolhemos a música centenária, 

Amazing Grace em português, 
Ousado Amor (Bethel), Tocando em 
Frente (Almir Sater) e uma inédita 
composição em Reggae, de um 
dos rapazes em tratamento. Não 
imaginávamos, mas essa música 
– Senhor Sobre Todos (Rafael 
Rodrigues) – levantou a galera do 
auditório, foi uma experiência única 
para o CERENE, um momento muito 
lindo e emocionante!

Por fim, é importante reconhecer 
que o benefício da música dentro da 
entidade é notório. Sou parte deste 
projeto desde o início e ele não pode 
parar de forma alguma, pois além de 
tudo que citei, ele tem salvado vidas. 
Agradecemos a todos que de alguma 
forma ajudam e apreciam este 
projeto. Os anos passarão e veremos 
os frutos deste lindo projeto. E Viva a 
Música! Sempre.



Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - ACORDEON

Iniciamos às aulas do segundo 
semestre de 2018 com excelentes 
resultados. Abordamos e estudamos 
assuntos relacionados aos baixos, 
baixo fundamental, intermediário, 
acordes maiores, menores, sétima 
e acorde (diminuto) no acordeon de 
120 baixos.

Dois de nossos alunos mirins, 

PROFº:  PODALIRIO FERNANDO FANTON

Eduarda de 10 anos e Ruan de 8 
anos, muito me surpreenderam 
nesse ano, especialmente 
no segundo semestre, pela 
dedicação nos estudos e tamanho 
desenvolvimento.

Nosso repertório foi variado, com 
canções como Moreninha Linda, 
Valsa das Flores, Lembranças, 

Ainda Ontem Chorei de Saudade, 
Telefone Mudo e Minha Primeira 
Valsa.

Agradecemos aos 
patrocinadores que viabilizam este 
projeto.

ALUNO BOM DE NOTA - FLAUTA DOCE

As aulas de flauta doce são 
divididas em quatro turmas. 

No decorrer do segundo 
semestre, a primeira turma pôde 
aprender as notas mi, fá e sol 
(agudos) através de pequenos 
exercícios melódicos e rítmicos. A 
segunda turma estudou a nota dó 
sustenido e praticou as notas já 
estudadas nos semestres anteriores. 
As notas fá e sol (agudos) foram 
estudadas pela terceira turma, 
enquanto a quarta turma praticou 
notas as sol, la, si, dó e ré. 

As notas são estudadas a partir 
de exercícios teóricos e melódicos, 
para identificar e realizar a 
leitura da nota musical na pauta, 
sustenidos e bemóis, bem como os 
tempos de cada figura e praticar a 
agilidade nos dedos.

Nosso repertório foi composto 
por músicas como Trem Bala, When 
The Saints Go Marching In, Luar do 
Sertão, My Life is Going, Imagine, 
Noite Feliz, Jingle Bells, Sapatinho 
de Natal, Mamma Mia, Tocando em 
Frente, Ritmo da Chuva, Dancing 
Queen e a Nona Sinfonia de 
Bethoven.

Durante o semestre foi possível 
perceber grande desenvolvimento 
e entusiasmo dos alunos, além da 

PROFª: MICHELE BACK

melhora da coordenação motora, 
concentração e produção musical. 
Muitas mães participam das aulas 
como ouvintes, para que possam 
auxiliar no estudo em casa.

Neste semestre, os alunos 
puderam apresentar-se em 
duas missas e em mais duas 
oportunidades no Colégio Galileu 

e no Hospital Bom Jesus. Os 
alunos se sentiram valorizados 
e gostaram muito de participar 
das apresentações, foram muito 
elogiados pelos pais e comunidade.

Agradecemos a todos os 
patrocinadores e ao Ministério 
da Cultura por viabilizarem estes 
sonhos.



ALUNO BOM DE NOTA - CANTO CORAL
PROFº: ISABEL REGINA LYRA FINCK

O Coral São Francisco de 
Assis, beneficiado pelo Projeto 
Viva Música, iniciou-se no dia 07 
de junho de 2018, em Ituporanga, 
sendo responsável pelos trabalhos a 
professora Isabel Regina Lyra Finck, 
auxiliada pelos instrumentistas 
João Dehon Finck (cavaquinho), 
Carla Weber (teclado), Rubia Vieira 
(violino) e a componente do grupo 
Eduarda Schmidt (violão). Este 
grupo foi denominado Coral São 
Francisco de Assis por escolha dos 
coralistas, auxiliados por seus pais e 
responsáveis.

Os trabalhos tiveram início em 
uma pequena sala pertencente à 
igreja Santo Estevão de Ituporanga, 
com 14 crianças. Com o aumento do 
número de participantes outro local 
foi especialmente preparado para os 
ensaios (ao lado da mesma igreja): 
Uma sala ampla, com cadeiras, 
estantes para música, quadro, mesa 
e instrumentos musicais. A média 
de participantes do grupo foi de 25 
crianças.

Todos os ensaios eram iniciados 

com alongamentos corporais, 
exercícios de dicção, articulação, e 
vocalização para o preparo vocal e 
afinação das vozes.

Intensificamos os intensificados 
exercícios de escuta e solfejo 
individuais para nivelar os alunos, 
além dos exercícios coletivos para 
superar as dificuldades e ressaltar 
suas habilidades individuais.

As aulas foram bem produtivas, 
sempre com o treino vocal e o 
aprendizado de novas músicas. Os 
componentes do grupo aprenderam 
a esforçar-se bastante para a 
percepção das notas e melodias e 
também para projetar a voz com boa 
dicção, respiração diafragmática, 
clareza, postura correta, com 
desenvoltura e interpretação. 
Sentiram-se encorajados ao canto 
em grupo e também individual em 
solos e salmos.

Alguns componentes do 
grupo que frequentavam outras 
aulas de música instrumental e 
canto colaboraram bastante nos 
momentos de estudo da teoria 

musical do grupo. 
Os pais e responsáveis, bem 

como os freis da Paróquia Santo 
Estevão estavam sempre presentes 
e atentos, elogiando e ajudando o 
grupo em tudo que fosse necessário, 
preocupados com o bom andamento 
do projeto.

Os instrumentistas foram 
imprescindíveis na ajuda para a boa 
percepção auditiva, bem como, para 
o acompanhamento das músicas.

O repertório foi desenvolvido 
com salmos e canções do livro de 
canto da Pastoral da Paróquia 
Santo Estevão, além de canções 
populares como Hallelujah. Este 
repertório foi apresentado ao 
público por cinco vezes, sendo que 
uma das apresentações foi muito 
especial, em comemoração aos 70 
anos da Gruta Nossa Senhora de 
Lourdes com o Bispo D. Augustinho.

Em nome de todos os coralistas, 
gostaria de agradecer a todos os 
patrocinadores que viabilizam estas 
aulas.

Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - FLAUTA TRANSVERSAL
PROFª: MICHELE BACK

Neste semestre, os conteúdos 
trabalhados nas aulas de flauta 
transversal foram sonoridade, 
exercícios para agilidade nos dedos, 
escalas e repertório variado, entre 
várias músicas para apresentações 
nas missas da Paróquia Santo 
Estevão. Durante as aulas pode-se 
perceber um grande avanço da aluna 
em relação a agilidade dos dedos, 
leitura da partitura e ritmo.

A aluna se apresentou por quatro 
vezes, sendo duas oportunidades em 
missas da Paróquia, uma no Hospital 

Bom Jesus e outra no Colégio Galileu. 
É muito importante que os alunos 
participem de apresentações, isso 
mostra o quanto estão seguros e 
dominam o seu instrumento, além, 
é claro, de mostrar aos pais e a 
comunidade o que aprenderam em 
sala de aula. É visível a alegria de 
todos quando proporcionamos estes 
momentos, tanto dos alunos como dos 
pais.

O Projeto Viva Música revelou 
muitos talentos na cidade de 
Ituporanga, beneficiando vários 

alunos que aprenderam a tocar um 
instrumento musical, despertando o 
interesse pela prática do instrumento 
e o gosto pela música.

Quero agradecer aos 
patrocinadores pela oportunidade de 
trabalhar no projeto e por acreditarem 
que a música pode contribuir para a 
formação do ser humano como um 
todo. Estou muito feliz e realizada 
em poder contribuir com a formação 
musical e pessoal destas crianças e 
adolescente, que a cada aula mostram 
um grande desenvolvimento musical.



Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - VIOLÃO

As aulas de violão do segundo 
semestre de 2018 se mostraram 
bastante produtivas. Foi possível 
iniciar com repertórios um pouco 
mais avançados em termos de 
harmonia e melodia. Abordamos 
assuntos como formação de acordes 
diminutos e acordes com nonas. 

Também realizamos alguns ensaios 
onde juntamos teclado e violão, 
experiência onde pude perceber um 
ótimo resultado, em que os alunos se 
envolveram na música ao ouvirem a 
junção de diferentes instrumentos 
tocando juntos. 

Nosso repertorio foram as 

músicas contemplou músicas como 
Evidências (Chitãozinho e Xororó), 
Céu Azul (Charlie Brown Jr), Meu 
Abrigo (Melim) e algumas músicas 
católicas.

Queremos agradecer a todos os 
nossos patrocinadores pela grande 
parceria.

ALUNO BOM DE NOTA - TECLADO
PROFº:  PODALIRIO FERNANDO FANTON

No segundo semestre de 2018, nas 
aulas de teclado, reavaliamos alguns 
exercícios tais como mão esquerda, 
acordes e principalmente trabalhar 
com o ritmo do teclado. Estudamos 
músicas com o acompanhamento 
para os alunos entenderem melhor as 

divisões e andamento. Foi essencial 
o uso do metrônomo em alguns 
exercícios e músicas.

Relembramos também boa parte 
de todo conteúdo já aprendido, 
fazendo um resumo e relembrando 
alguns deles. Nosso repertório teve 

músicas como Trevo (Anavitoria), 
Counting Stars (One Republic), Amei 
Te Ver (Tiago Yorc) e Imagine (John 
Lennon).

Agradeço ao Ministério da 
Cultura e aos patrocinadores por 
tornar estas aulas possíveis.

PROFº:  PODALIRIO FERNANDO FANTON



Amiguinho Feliz – Blumenau

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A ONG Amiguinho Feliz 
recebe semanalmente aulas de 
musicalização infantil, e em 2018, 
as aulas na ONG Amiguinho Feliz 
aconteceram nos meses de março e 
abril. Foi trabalhado a socialização 
através de instrumentos de 
percussão, cantando e dançando 
ao ritmo de músicas infantis, 
desenvolvendo a coordenação 
motora, a sensibilidade auditiva, o 
raciocínio e disciplina nas aulas.

Iniciou-se um processo de 
sensibilização musical, onde a 
criança aprende noções de ritmo, 
altura, intensidade, duração e 
timbres diferentes, apresentando 
primeiramente o violão.

Nos meses seguintes houve um 
recesso por falta de verba no projeto. 
O retorno aconteceu somente 
em dezembro, com duas visitas 

PROFº: PEDRO RICARDO REICHERT

do professor para que pudessem 
preparar sua participação no Viva 
Musica Show.

Esperamos continuar este 
trabalho significante na vida destas 
crianças, que sempre esperam 

ansiosos por pela aula.
Nosso muito obrigado ao 

Ministério da Cultura e a todos 
os patrocinadores que têm a 
sensibilidade de oportunizar música 
para nossas crianças.








