


RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VIVA MÚSICA
                                    ONDE ACONTECEM AS AULAS?

Música Para Inclusão Social          
ACEVALI - Blumenau Canto Coral quarta-feira | 09:30 às 11:30

Aluno Bom de Nota - Blumenau 
   FreeStudio Escola de Música

Canto quinta-feira | 16:15 às 17h 

Coral Infantil terça-feira | 15h às 16h 

Coral Infanto Juvenil terça-feira | 18:30 às 19:30

Clarinete I
Clarinete I

terça-feira | 19h às 19:30
quarta-feira | 20h às 20:30

Grupo Vocal sábado | 10h às 11h

Piano segunda-feira | 09h às 09:45

Teclado segunda-feira | 19:30 às 20:30

Trompete I A 
Trompete I B
Trompete II A 
Trompete II B

quarta-feira | 19h às 20h
terça-feira | 19:30 às 20:30
terça-feira | 20:30 às 21:30

quarta-feira | 20:30 às 21:30

Violão A 
Violão B

segunda-feira | 18:45 às 19:30
segunda-feira | 19:30 às 20:30

Aluno Bom de Nota - Ituporanga 
    Igreja Matriz Santo Estevão

Acordeon I e II terça-feira | 20:30 às 21:15

Coral quinta-feira | 19h às 20h

Flauta Doce Iniciante I A
Flauta Doce Iniciante II

quarta-feira | 17:45 às 18:15
quarta-feira | 18:15h às 19h

Flauta Doce Avançado I
Flauta Doce Avançado  II
Flauta Doce Avançado III

quarta-feira | 19h às 19:45
quarta-feira | 19:45 às 20:30

quarta-feira | 17h às 17:45

Saxofone quarta-feira | 20:30 às 21h

Teclado Iniciante I
Teclado Iniciante II

terça-feira | 18h às 19h
terça-feira | 19h às 19:30

Violão Iniciante I
Violão Iniciante II

terça-feira | 17h às 18h
terça-feira | 19:30 às 20:30

Violão Avançado I
Violão Avançado II

terça-feira | 19h às 19:30
terça-feira | 18:30 às 18:30

Música Na Educação Infantil
          Amiguinho Feliz Musicalização terça-feira | 09h às 11:30

Música Para Uma Vida Melhor
          CERENE - Blumenau 

Canto Coral quinta-feira | 08h às 09h

Violão quinta-feira | 09h às 10h

Prática de Banda quinta-feira | 10h às 12h

Segundo Semestre de 2019

Prezado apoiador, é com grande 
satisfação que apresentamos os 
resultados do Projeto Viva Música 
- PRONAC 171635, no segundo 
semestre de 2019. Nesse período, 307 
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$ 489.850,29

PESSOAS BENEFICIADAS

Acevali - Blumenau 10

Aluno Bom de Nota - Blumenau 56

Aluno Bom de Nota - Ituporanga 63

Amiguinho Feliz 88

CERENE - Blumenau 90

TOTAL: 307 PESSOAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

INSTRUMENTOS DOADOS - CERENE

- BAIXO STRINBERG  PBS 40 PRECIS 

TWR 11386 

- CUBO METEORO GIT. FWG-50 

DEMOLIDOR 

- FRAHM – CX. MULTIUSO MF600 APP 

USB 

- PREMIUM – BATERIA DX722SL 

CHUMBO 

- PIANO DIGITAL YAMAHA PORTÁTIL 

NP328 

- CX. ATIVA ONEAL OPBS 3110 SUB 

17W 

- CUBO BAIXO BORNE CB100 

IMPACT PRETO



A aluna RayssaTifany de Moura 
Castilhos, que faz aulas de canto pelo 
projeto Viva Música, iniciou as aulas 
do segundo semestre de 2019 já com 
bastante facilidade para fazer segunda 
voz, conforme havia se comprometido 
no início do ano. Para iniciar o semestre, 
ensaiamos a música Zombie (The 
Cramberries), Valerie (Mark Ronson) 
e Detesto Despedidas (Lagum) 
para a apresentação FreeSession 
que aconteceu no final do mês de 
agosto no Restaurante Thapyoka, em 
Blumenau. A aluna também foi uma 

das 10 finalistas do FESCATI (Festival 
da Canção de Timbó) 2019, onde se 
apresentou com a música I’llNeverLove 
Again (Lady Gaga). 

Voltamos a fazer exercícios 
respiratórios para melhorar o fluxo de 
ar no canto, bem como vocalizes para 
suavização da voz em notas muito 
agudas. Em setembro começamos 
a ensaiar o repertório para o Viva 
Música Show 2019. Foram escolhidas 
as músicas Proud Mary (versão da Tina 
Turner) e RiseUp (Andra Day). Como a 
aluna também se matriculou no curso 

ALUNO BOM DE NOTA - CANTO

PROFª: SCHANNA SLOBODA DA SILVA

FreeStudio - Blumenau

Em nome de todas as crianças, agradecemos aos 
patrocinadores e ao Ministério da Cidadania por 
tornar este projeto possível.

No segundo semestre de 2019, os alunos de 7 a 13 anos, 
estão sendo contemplados com aulas semanais de canto 
coral, nas quais possuem a oportunidade da vivência musical 
através de um repertório vocal que abrange teoria musical, 
onde são abordados assuntos como timbres, intensidade, 
percussão corporal, entre outros aspectos.

Neste segundo semestre também foi trabalhado com o 
corpo enquanto instrumento, o corpo fala e por esse motivo 
os repertórios, em sua maioria, contam com coreografias 
com a intensão de trabalhar o corpo em movimento.

O coro infantil do Viva Música teve a oportunidade de, 
nessa metade do ano, se apresentar na semana do encontro 
de corais de Blumenau, contribuindo inclusive com o 
encerramento desta semana em forma de apresentação 
que ocorreu na Igreja Luterana do centro da cidade. No 
mês de outubro realizaram apresentação interna na sexta 
free que acontece dentro da FreeStudio para familiares e 
amigos. Finalizando o ano com o Viva Música Show.

ALUNO BOM DE NOTA - CORAL INFANTIL

de Musical da FreeStudio, treinamos 
também a técnica necessária para 
execução do solo da música Vida Dura 
Irmão (Musical Annie). 

Outras músicas de musicais 
também foram estudadas em aula, 
por sua dificuldade em relação ao 
estilo vocal: AllThat Jazz (Chicago), 
ThinkOfMe (O Fantasma da Ópera) 
e IntoThe Unknown (Frozen II), sendo 
que esta última música foi treinada 
para que a aluna pudesse participar de 
uma audição para o musical de mesmo 
nome na cidade de Florianópolis, em 
dezembro.

O estudo de solfejo também segue 
mantido, bem como a execução de 
vocalizes direcionada à estabilização 
da laringe e agudos mais consistentes e 
menos metálicos. Fechamos 2019 com 
a apresentação no Viva Música Show, 
onde a aluna interpretou as músicas 
com muita propriedade, coroando 
assim todo o esforço despendido 
durante o ano. Agradecemos muito a 
todos os patrocinadores do projeto 
Viva Música e ao Ministério da 
Cidadania pelo apoio recebido. 

PROFªs: LUANA CAROLINA PEREIRA MACHADO E SAMARA DE OLIVEIRA SILVA



ALUNO BOM DE NOTA - CORAL INFANTO JUVENIL

FreeStudio - Blumenau

O Coro Infanto-Juvenil conta 
com treze alunos, entre 12 e 17 anos, 
que iniciaram as atividades desse 
semestre no dia trinta de julho. 
Eles recebem aulas semanais com 
duração de uma hora.Cada aluno 
recebeu uma pasta para arquivar 
os materiais entregues em aula. 

Os assuntos abordados para este 
trabalho de coro infantil-juvenil 
foram: cuidados vocais, exercícios 
de respiração, relaxamento, 

PROFª: SAMARA DE OLIVEIRA SILVA

exercícios vocais, iniciação em 
teoria musical. O repertório 
abrange músicas nacionais e 
internacionais, trabalhando a 
divisão de voz e interpretação dos 
coralistas.  

 Neste segundo semestre os 
alunos tiveram a oportunidade 
de iniciar as apresentações ao 
público. Participaram da Sexta 
Free, um evento realizado na 
escola FreeStudio para pais e 

familiares. Participaram também 
do festival de corais da cidade, 
que aconteceu em setembro no 
Shopping Neumarkt. E o último 
evento do ano foi o Viva Música 
Show, que aconteceu em dezembro 
na Rivage, sendo o encerramento 
das aulas no ano de 2019.

Agradeço ao Ministério da 
Cidadania e aos patrocinadores do 
projeto Viva Música por tornarem 
isso possível.

ALUNO BOM DE NOTA - CLARINETE
As aulas de clarinetes do 

Projeto Viva Música abordaram 
temas como a tabela de digitação, 
respiração, exercícios de leitura 
rítmica e melódica, aulas de teoria 
musical, escalas e fundamentos, 
também estudando repertório 
solo individual para cada aluno.

Uma das tarefas do final de 
ano é o preparo para o Viva 

PROFº: GEDSON JAIR BENTO

Música Show, onde preparadas as 
músicas  “The Lion King” (arranjo 
de John Higgins), “Earth, Wind 
&Fire Dance Mix” (arranjo de 
Paul Murtha) e Gonna Fly Now 
(arranjo de Victor López). É uma 
das épocas mais aguardadas pelo 
alunos. pois proporciona grandes 
desafios e aprendizados.

A música contribui para o 

desenvolvimento das inteligências, 
facilita aprendizagem, 
favorecendo o desenvolvimento 
cognitivo, linguístico, psicomotor 
e sócio afetivo da criança.

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



FreeStudio - Blumenau

O grupo vocal Viva Música iniciou o segundo 
semestre de 2019 com a preparação para o 
Viva Música Show. As músicas escolhidas para 
a apresentação foram Trenzinho Caipira (Villa-
Lobos), Man In The Mirror (Michael Jackson) e 
Ousado Amor, numa versão à capella do Coral 
Kemuel. 

Também foram preparadas músicas 

para apresentação do trio na Escola Básica 
Municipal Francisco Lanser, que realizava o 
festival musical tradicional da escola no mês 
de agosto. As alunas Estér, Júlia e Heloísa já 
foram vencedoras desse festival em outro ano 
e desta vez fizeram uma participação especial, 
divulgando também o projeto Viva Música na 
escola onde estudaram. 

A partir do 
mês de setembro 
tivemos que reduzir 
a quantidade 
de aulas, pois as 
alunas começaram 
a trabalhar. As aulas 
acontecem agora 
uma vez por mês, 
aos sábados, com 
duração de duas 
horas cada aula. 
Nestes encontros 
trabalhamos a 
técnica vocal de 
acordo com o 
repertório, bem 
como solfejos com 
leitura de partitura.

A apresentação 
das alunas no 
Viva Música Show 
2019, no dia 12 de 
dezembro, foi um 
sucesso e traduziu 
todo o empenho 
e dedicação das 
alunas durante o 
ano. Agradecemos 
aos nossos 
patrocinadores e 
ao Ministério da 
Cidadania por todo 
o apoio recebido.

ALUNO BOM DE NOTA - GRUPO VOCAL

PROFª: SCHANNA SLOBODA DA SILVA

As aulas de guitarra do aluno 
Pedro Lucas iniciaram na segunda 
quinzena de outubro.

O aluno pode aprender técnicas 
como palheta alternada e abafar 
cordas abertas da guitarra, frases 
musicais para improviso, leitura 
musical (ritmo e melodia, partitura 
e tablatura), temas melódicos para 
melhorar solfejo musical, formação 
de escala pentatônica, aplicação 

desta escala na tonalidade maior 
(improvisação).

O aluno conquistou maior fluidez 
e musicalidade nos improvisos e 
interpretações, melhorou e definiu o 
som das notas na hora de tocar.  O 
repertório abrangeu músicas como 
10.000 Razões, B.B Blues, Meu Maior 
Amor e Tremenda Graça.

Para 2020, pretendemos trabalhar 
tom e escala maior e menos natural, 

técnica de palheta SweepPicking, 
arpejos e ampliação de repertório. 

Agradeço ao Ministério da 
Cidadania e aos patrocinadores que 
geraram a oportunidade de um jovem 
como o Pedro a realizar o seu sonho 
com a Música, ele com certeza ele 
agora está predestinado ao sucesso 
graças ao apoio de vocês ao projeto 
Viva a Música.

ALUNO BOM DE NOTA - GUITARRA
PROF.: CAIO LUCAS DROZINA E SILVA



FreeStudio - Blumenau

O aluno Thiago Ferreira de Assis 
é beneficiado pelo projeto Viva 
Música e retornou as atividades 
desse semestre no dia cinco de 
agosto de dois mil e dezenove. 
O projeto lhe proporciona aulas 
individuais, semanal e com duração 
de quarenta e cinco minutos. 

Abordamos um repertório 
especialmente voltado para 
Música Brasileira, com o objetivo 
de desenvolver habilidade técnica 
e valorizar a nossa cultura e riqueza 
musical. Dando continuidade 
ao conteúdo trabalhado no ano 
anterior, foram abordados temas 
como leitura musical, percepção, 
harmonia, interpretação e 
dedilhado. Dentre as obras 
estudadas estão: A Paz, Anos 
Dourados, Falando de Amor, Que 
Nem Jiló, Samba de Verão, Sapato 
Velho, Lindeza, dentre outras. 

Este ano foi um ano de grande 
crescimento para o aluno. Thiago 
se apresentou no Viva Música 
Show, onde foi surpreendido com 
a entrega de um piano eletrônico, 
comprado através de doações 
feitas em uma arrecadação virtual. 
Teve também a oportunidade de 
fazer apresentações mensais, 
representando o projeto em um 
dos principais shoppings da cidade. 

O aluno mostra-se muito 
dedicado e esforçado. Possui 
cem por cento de frequência nas 
aulas, e sempre demonstra seu 
interesse em aprender e evoluir 
musicalmente. Seu crescimento é 
notável e o reconhecimento do seu 
talento deve-se a oportunidade 
oferecida pelo projeto. Graças 
ao Viva Música, Thiago portador 
de autismo, recebeu sua primeira 

ALUNO BOM DE NOTA - PIANO
PROFª: CAMILA BECKER LOPES

proposta de emprego para 
trabalhar com o que mais ama: 
fazer música!  

Sendo assim, gostaria de 
agradecer ao Ministério da 

Cidadania e aos Patrocinadores 
por transformarem a vida de 
famílias e alunos. 

A DOAÇÃO SÓ FOI POSSÍVEL ATRAVÉS DE UMA ARRECADAÇÃO VIRTUAL

O ALUNO THIAGO NO MOMENTO DA ENTREGA DO PIANO DIGITAL 



FreeStudio - Blumenau

O grupo de teclado conta com 
cinco alunos, entre 10 e 15 anos, 
que iniciaram as atividades desse 
semestre no dia 29 de julho de dois 
mil e dezenove. Eles recebem aulas 
semanais com duração de uma 
hora.

Nas aulas são aplicados assuntos 
como leitura rítmica, escalas 
musicais, percepção harmônica, 
interpretação, dedilhado e 
repertório com prática em grupo. 

Neste segundo semestre 
trabalhamos muitos exercícios 
rítmicos e medleys. Iniciamos a ideia 
proposta pela direção da escola de 
formarmos uma banda somente 
com teclados. Foi um desafio para 
os alunos, pois cada um se tornou 
responsável por partes específicas 
da música. 

PROFª: SAMARA DE OLIVEIRA SILVA

 Os alunos são dedicados 
em seus estudos e estão sempre 
presentes nas aulas. Demonstram 
interesse, o que tem resultado no 
avanço e melhorias nos assuntos 

estudados.   
Em nome dos alunos, agradeço 

aos patrocinadores do projeto Viva 
Música e ao Ministério da Cidadania 
por tornarem isso possível.

ALUNO BOM DE NOTA - TECLADO

ALUNO BOM DE NOTA - TROMPETE
As aulas de trompete do Projeto Viva 

Músicatem como objetivo abordar a técnica 
do instrumento e também abordar a música 
como uma ferramenta de desenvolvimento 
social. Estudamos como ter uma boa postura, 
produzir som e como obter uma boa respiração. 
Também foram abordados temas como digitação, 
flexibilidade, estacato e outros fundamentos 
essenciais ao instrumento. Estudamos peças 
específicas para o instrumento, visando a 
formação de repertório individual de cada aluno, 
de acordo com o nível de aprendizado de cada 
um.

Uma das tarefas que mais desafia os alunos é 
o preparo para o Viva Música Show, onde foram 
preparamos as músicas “The Lion King” (arranjo 
de John Higgins), “Earth, Wind &Fire Dance Mix” 
(arranjo de Paul Murtha) e “Gonna Fly Now” 
(arranjo Victor López). Tocar essas músicas em 
grupo é sempre uma tarefa desafiadora e que 
traz grandes aprendizados e vivencias especiais 

PROFº: GEDSON JAIR BENTO

aos alunos.
A música tem sido uma 

grande aliada dessas crianças 
em seu desenvolvimento. Pais e 
responsáveis relatam que tem 
notado grande ajuda em áreas 

como concentração, facilidade de 
aprendizado e socialização.

Agradecemos ao Ministério da 
Cidadania e aos patrocinadores 
pelo apoio dado ao projeto e para 
esses alunos.



ALUNO BOM DE NOTA - VIOLÃO

No segundo semestre 
de 2019, as aulas de violão 
iniciaram em agosto e 
seguiram até dezembro. 
No curso de violão foram 
beneficiados cinco alunos 
com idade entre 11 e 14 
anos, divididos em duas 
turmas. Os principais 
assuntos abordados nesse 
período foram o estudo 
de acordes e ritmos na 
primeira turma e o estudo 
de solos e arpejos na 
segunda turma. Além, é 
claro, do repertório, que 
incluiu principalmente 
os estilos MPB, POP e 
clássicos do Rock’n”Roll.

Os alunos passaram 
por uma avaliação de 
desempenho no final do 
semestre, e foi possível 
perceber que os cinco 
alunos tiveram boa 
evolução e alcançaram os 

PROFº: LUCAS MATEUS GARBINATO FRANQUES DOS SANTOS

objetivos propostos em aula, de forma que 
foram aprovados para seguir no projeto 
no próximo ano.  Os dois últimos meses 
envolveram também a preparação para 
o Viva Música Show, no qual a segunda 
turma de violão participou com uma versão 

instrumental das músicas 
Yersterday (The Beatles) e 
Can”t Help Falling In Love 
WithYou (Elvis Presley). 

Com a sequência do 
projeto em 2020, espera-se 
evoluir ainda mais, e passar 
a trabalhar questões de 
solos e arpejos na primeira 
turma e questões mais 
avançadas na segunda 
turma, como teoria e 
harmonia, além de um 
repertório ainda mais vasto 
para ambas as turmas.

Fica aqui o agradecimento 
ao Ministério da Cultura 
e aos patrocinadores 
por viabilizarem o 
funcionamento do projeto, 
e esperamos que o próximo 
ano traga ainda mais 
conquistas.  

FreeStudio - Blumenau



CONFIRA ALGUNS DEPOIMENTOS
SOBRE O PROJETO VIVA MÚSICA

Estou encantada com o 
Projeto Viva Música. Tenho dois 
filhos que fazem parte dessa 
iniciativa: a Kiara que faz flauta 
e o Adrian que faz teclado. 
Ambos são apaixonados pelos 
professores e por aprender. Os 
profissionais são impecáveis no 
que fazem e ensinam com amor, 
além da técnica necessária 
para uma boa aprendizagem 
e isso é fundamental quando 
se envolve crianças e 
adolescentes. Como mãe 
apenas posso elogiar, pois ver o 
brilho nos olhos deles quando 
aprendem uma nova nota, 
quando conseguem tocar uma 
canção sem errar e comemoram 
ou quando querem mostrar 
o que aprenderam para os 
familiares e amigos que nos 
visitam é motivo suficiente 
para percebermos o quanto 
o Projeto é importante, não 
apenas para meus filhos, mas 
para todas as crianças que 
tiveram essa oportunidade. 
Parabéns pela iniciativa.

Jacqueline Sommer da Rocha

Inscrevemos a Mariáh para a audição do projeto por que 
queríamos que ela tivesse contato com a música, pois temos 
conhecimento dos benefícios da musicalização na infância. Alguns 
dias depois recebemos um e-mail informando a aprovação dela no 
projeto. Logo iniciaram as aulas. Como pais ficamos angustiados 
e apreensivos, pois não tínhamos”conhecimento musical” para 
auxiliá-la nos estudos em casa. Já nas primeiras aulas, a professora 
Michele convidou para que um responsável acompanhasse as aulas 
e explicou a importância desse acompanhamento, pois a Mariáh 
ingressou com apenas 5 anos.

O tempo foi passando e as aulas foram acontecendo, sempre 
com muita dedicação e paciência por parte da professora Michele 
que ministra as aulas. A concentração e a coordenação motora 
foram sendo aprimoradas a cada aula.

Passados 10 meses de aula, a Mariáh já toca algumas “melodias” 
com segurança e autonomia. Adora as aulas de música, inclusive já 
levou a flauta para o C.E.I. onde apresentou- se para os amiguinhos.

   Temos muito a agradecer aos patrocinadores do Projeto Viva 
Música por proporcionar essas aulas para nossa filha Mariáh e para 
tantas outras crianças que participam do projeto.

Nilo Antonio Schwartz e Vanessa Sebold Schwartz

Estamos muito satisfeitos com 
o desempenho de nossa filha na 
aula de flauta com a professora 
Michele! A cada aula uma 
novidade, um novo aprendizado, 
aliado teoria à prática de forma 
prazerosa. A Professora muito 
profissional, simpática que cativa 
a atenção das criança.

Sirene Burger







ACEVALI – Blumenau

MÚSICA PARA INCLUSÃO SOCIAL - CANTO CORAL

No segundo semestre de 2019, 
o coral da Associação de Cegos do 
Vale do Itajaí (ACEVALI) contou com 
a participação de dez associados. 
O grupo manteve a proposta 
de gravações mensais de vídeos 
para publicação em redes sociais, 
divulgando assim, a Instituição e o 
Projeto Viva Música. 

Em agosto, os coralistas 
participaram da Mostra Vocal 
organizada pelo Grupo Encantos. 
Na ocasião, foram cantadas 
três músicas do repertório da 
ACEVALI em parceria com o coral 
organizador do evento. Ainda 
nesse mês, o grupo foi convidado a 
participar de um culto, promovido 
pela Comunidade Blumenau 
Centro da IECLB, em virtude da 
Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência. No mês seguinte, o 
Coral realizou uma apresentação no 
Shopping Neumarkt que fazia parte 
da programação do 2º Encontro de 
Corais, promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura. 

Em outubro, os coralistas se 
apresentaram na própria Instituição 
para crianças de uma escola da 
região e também deram início 
aos preparativos para o Viva 
Música Show. Algumas músicas 
foram sugeridas pela professora 
e em acordo com o grupo definiu-
se: “Espera na Janela” da banda 
Cogumelo Plutão e “Não Quero 
Dinheiro” do cantor Tim Maia. 

Agradecemos ao Ministério da 
Cidadania e aos patrocinadores 
por garantirem esses momentos 
de superação e interação com a 
comunidade por meio da música. 

PROFª:  HELOÍSA HELENA DAROSCI



No presente semestre as aulas 
iniciaram dia 01 de agosto às 8h00 em 
uma quinta-feira. A organização das 
turmas continua sendo dividida em 
Canto Coral (8h00 às 9h15), Violão I e 
II (9h30 às 11h00), e Prática de Bandas 
(11h00 às 12h00). 

Ao todo foram atendidos uma média 
de 80 alunos nos três cursos, os mesmos 
com um faixa etária variável entre 13 à 
60 anos de idade, sendo que no Canto 
Coral, todos os residentes participam 
e nos demais cursos, os adolescentes, 
adultos selecionados e funcionários do 
CERENE da unidade Blumenau.

No curso de Canto coral, o 
semestre foi bem intenso, trabalhando 
sempre focando em apresentações 
que teríamos durante o semestre, 
totalizando um repertório de vinte 
músicas bem ensaiadas. O enfoque 
técnico foi na afinação, respiração e 
repertório com dinâmica em uníssono. 

No curso de violão, mantivemos duas 
turmas em níveis diferentes, focando 
na iniciação dos primeiros acordes na 
turma 1 e prática de repertórios diversos 
na turma 2. Os alunos desenvolveram 
muito no segundo semestre de 2019. 
Muitos deles praticamente alcançaram 
o nível iniciante/intermediário em 
menos de 6 meses. Certamente uma 
grande conquista! 

O curso de prática de banda teve 
um excelente rendimento, tanto com 
os adolescentes que aprenderam a 
tocar várias músicas, como os adultos 
que se esforçaram muito para iniciar 
canções bem simples com três acordes. 
Ambas turmas alcançaram o êxito ao se 
apresentarem no Viva Música Show, foi 
emocionante!

De uma forma geral, nos meses 
de outubro, novembro e dezembro, 

MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR - CANTO CORAL, 
PRÁTICA DE BANDA E VIOLÃO

CERENE - Blumenau

PROFº: TIAGO MATEUS MACHADO

trabalhamos com a preparação do 
repertório que apresentaríamos no 
Viva Música Show, no encerramento 
do ano. Percebi uma realização muito 
grande por parte daqueles homens que 
tocaram, cantaram e foram aplaudidos 
pelo resultado final, muito lindo mesmo!

Tratando-se dos benefícios nos três 
cursos, eles são notórios na autoestima 
dos que participam. Sentir que são 
capazes de cantar, tocar, recriar e 
viver a música de diferentes formas, 
eleva o espírito humano e os torna 
mais sensíveis e criativos, capazes de 
utilizar a música como ferramenta no 
tratamento e com seus familiares

Cabe salientar uma grande alegria 
que tivemos nos semestre que 
passou, uma grande doação de uma 
empresa que nos deram oportunidade 
de comprar equipamentos novos 
para o polo. Adquirimos cubos de 
instrumentos, bateria, baixo, caixa de 
grave (sub) e um lindo piano digital para 

nossas apresentações com o coral. Isso 
agregou muito às aulas e para os alunos 
que usam todo este aparato musical.

Por fim, gostaríamos de externar 
nossa gratidão por àqueles que 
vêm tornando viável a execução do 
projeto Viva Música em todos os 
polos alcançados. Agradecimentos 
inicialmente ao Ministério da Cidadania 
e a todos os patrocinadores, empresas 
e apoiadores em todas as esperas 
deste belo projeto. Acreditamos que 
a expansão das aulas nos diversos 
espaços contemplados tem agregado 
conhecimento, bem-estar e cultura 
musical de qualidade, que um dia 
ainda serão replicadas em gerações 
futuras. Com certeza em 2020, muitos 
adolescentes, jovens e adultos serão 
amplamente agraciados pelo Projeto 
Viva Música no CERENE, servindo 
de apoio e auxiliando no tratamento 
terapêutico para uma vida sem drogas.



Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - SAXOFONE
A aula de saxofone iniciou no 

mês de agosto, onde uma aluna é 
contemplada com aula individual do 
instrumento.

Neste segundo semestre, a aluna 
praticou exercícios de sonoridade 
e digitação através das músicas In 
theMidnight Hour, Imagine, HeyJude 
e Mamma Mia.

Pode-se perceber um grande 
rendimento durante as aulas, na 
questão da digitação das notas, 
sonoridade e segurança em tocar o 
instrumento.

No final do semestre a aluna se 
apresentou pela primeira vez no Viva 
Música Show, mostrando toda sua 
desenvoltura com o instrumento.

Quero agradecer aos 
patrocinadores pela oportunidade de 
contribuir para a formação de crianças 
e adolescente através da música.

PROFª: MICHELE BACK

ALUNO BOM DE NOTA - ACORDEON
Iniciamos o segundo semestre de 2019 com 

excelentes resultados. Estudamos músicas 
instrumental,como a música do folclore gaúcho, 
“Hospitaleira Vacariana” de Renato Borghetti, músicas 
ricas em  acordes e melodias. 

Neste segundo semestre tivemos várias 
conquistas nos estudos de acordeon, uma delas foi 
o Aluno Jânio, que com 57 anos mostrou dedicação 
aos estudos,e resultados positivos em nossas aulas. 
O aluno Paulo Renato, também está de parabéns, 
sempre mostrando o seu compromisso com nossas 
aulas e ótimo desempenho.

Por último deixo registrado aqui nossos 
alunosmirins, Maria Eduarda e Ruan, que sempre dão 
um show em nossas apresentações. 

Agradecemos aos patrocinadores e ao Ministério 
da Cidadania por poder proporcionar tudo isso aos 
nossos alunos.

PROFº:  PODALIRIO FERNANDO FANTON



Iniciamos o segundo semestre de 
2019 com 33 alunos matriculados. 
No segundo semestre, as crianças 
trabalharam melhor o aquecimento 
vocal, com exercícios musicais, 
respiração, técnicas para a melhora 
da dicção, entonação e afinação 
principalmente em notas mais agudas. 

Neste segundo semestre 
continuamos os ensaios de músicas 
litúrgicas, pois o Coral São Francisco 
de Assis também é membro ativo na 
comunidade católica do município. 
No decorrer do semestre, nosso coral 
participou de duas missas celebradas 
na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, 
ponto turístico em nosso município, 
sendo uma delas no dia 12 de outubro 
e outra no dia 08 de dezembro. 
Nosso repertório das aulas é bastante 
variado, com canções populares, 
exercícios com duas vozes, cânones e 
também brincadeiras voltadas para a 
musicalização. 

Participamos do Primeiro EPAM – 
Encontro de Pastorais e Movimentos 
– da Matriz Santo Estevão, que 

aconteceu no dia 21 de outubro, 
cantando e tocando violão e teclado, 
divulgando a música e o projeto.

O que deixou as crianças e 
professores muito felizes e honrados, 
foi um convite que recebemos da 
prefeitura do município, juntamente 
com a CDL e Fexponace, para nos 
apresentarmos no Natal Mágico de 
Ituporanga, que aconteceu dia 24 

de novembro, fazendo a abertura 
do evento, onde preparamos quatro  
lindas canções: Homenagem à 
Ituporanga e Foi Naquela Linda Noite 
(Lúcia Mafalda), Maria, Maria (Milton 
Nascimento) e Vem Chegando o Natal 
(Aline Barros). Foi uma noite linda e 
muito importante, a praça da cidade 
estava lotada de gente: famílias, 
papais, vovós e crianças, que vieram 
prestigiar o evento! As crianças 
cantaram vestidas com roupinha e 
gorro de Papai Noel. O brilho nos 
olhos e o sorriso no rosto de cada 
criança naquela noite é inesquecível!

Encerramos o ano de 2019 nos 
apresentando juntamente com todos 
os alunos e professores, no Viva 
Música Show 2019, realizado no dia 
08 de dezembro nas dependências 
do Salão da Matriz, durante o almoço. 
Centenas de pessoas da comunidade 
prestigiaram as apresentações de 
cerca de 70 crianças e adolescentes 
atendidos pelo projeto no município.

Nós do Coral São Francisco 
de Assis, agradecemos nossos 
patrocinadores e ao Ministério da 
Cidadania, sem a ajuda de vocês 
com certeza este projeto não estaria 
transformando nossas crianças em 
pessoas melhores!

Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - CANTO CORAL

PROFª: CARLA BIANCA WEBER JUNKES



Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - FLAUTA DOCE
PROFª: MICHELE BACK

As aulas de flauta doce são divididas em cinco 
turmas com aulas individuais, duplas e trios, totalizando 
10 alunos contemplados pelo projeto.

No decorrer do segundo semestre, os alunos 
iniciantes praticaram as notas si, lá, sol e dó e ré, fá, 
mi, ré grave e dó grave através de pequenos exercícios 
melódicos e rítmicos, além das músicas AllAlone, 
The HappyGnome, California, Folksong, Gomuta, 
LitlleWaltz, e The Lion SleepsTonight (com arranjo 
simplificado). Já os alunos mais avançados aprenderam 
as músicas, Dona Maria, A Sky Full Of Stars, Last 
Friday Night, Allof Me, Shallow, Viva la Vida e The Lion 
SleepsTonight.

Também realizamos exercícios teóricos para a 
leitura das notas na pauta, os tempos das figuras de 
notas e pausas e sonoridade. Durante o decorrer das 
aulas pode-se perceber um grande desenvolvimento 
dos alunos, como a coordenação, a concentração, 
além da produção musical.

No final do semestre todos os alunos participaram 
da apresentação de natal na Escola de Educação 
Básica Aleixo Dellagiustina com repertório natalino e 
do Viva Música Show, onde cada turma preparou uma 
música para mostrar aos pais e a comunidade o que 

PROFº:  PODALIRIO FERNANDO FANTON

Neste segundo semestre tivemos duas novas 
alunas, Sophia e Carol. A aluna Carol já tocava 
algumas músicas, porém, com alguns vícios de 
digitação. Tivemos alguns desafios pela frente, mas 
com a dedicação da aluna nossos resultados foram 
produtivos e positivos. 

Já a aluna Sophia iniciou do zero e estamos 
indo muito bem, foi um semestre com bastante 
informações para absorver, mas está indo muito bem.

Temos nossa pequena Pyetra, com 7 
anos,caminhando para um resultado positivo. Os 
alunos Adrian e Vitória, mais avançados, tiveram um 
repertório com músicas recheadas de inversões de 
acordes. Estes alunos também começaram a cantar 
enquanto tocavam.

Agradecemos aos patrocinadores e ao Ministério 
da Cidadania por proporcionar estes momentos aos 
nossos alunos.

aprenderam nas aulas de flauta doce, ao final apresentamos uma 
música onde todos os alunos tocaram juntos, buscando desenvolver 
a prática em conjunto.

Os alunos se sentiram valorizados e gostaram muito de participar 
das apresentações, foram muito elogiados pelos pais e comunidade.

Quero agradecer aos patrocinadores pelo incentivo ao projeto 
Viva Música, proporcionando o aprendizado musical de crianças e 
adolescente em prol da comunidade de Ituporanga.

ALUNO BOM DE NOTA - TECLADO



Igreja Matriz Santo Estevão - Ituporanga

ALUNO BOM DE NOTA - VIOLÃO
PROFº:  PODALIRIO FERNANDO FANTON

Nosso segundo semestre de aulas 
de violão foi maravilhoso, a turma 
das 19:30 é formada por 5 crianças 
aproximadamente entre 8 à 11 anos 
de idade. Abordamos assuntos como 
acordes com pestanas. A turma 
apresentou uma evolução incrível 
neste semestre, foi muito produtivo. 
Estudamos músicas sertanejas, rock 
nacional  e  MPB.

Os alunos José Augusto e 
Manoela iniciaram o semestre com 
músicas com um nível mais elevado, 
com harmonias mais elaboradas. 
Estudamos assuntos relacionados a 
elaboração de acordes e os alunos 
se saíram muito bem.

A aluna Eduarda se destacou 
não só no violão, como também 
na afinação, construindo um belo 
repertório.

Gostaríamos de agradecer aos 
patrocinadores e ao Ministério da 
Cidadania por proporcionar aulas de 
violão para estes alunos.



Amiguinho Feliz – Blumenau

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A ONG Amiguinho Feliz recebe 
aulas semanalmente. No segundo 
semestre do ano de 2019, as crianças 
tiveram aprimoramento vocal, 
explorando a voz e o desenvolvimento 
rítmico, onde realizaram várias 
atividades de percepção rítmica, 
inclusive criação de linhas rítmicas, 
e também a experiência através da 
paisagem sonora, sons externos, que 
possibilitam certa concentração para 
a identificação da música ao nosso 
redor. Iniciou-se uma preparação 
vocal mais intensa, trabalhando-
se com repertórios cantados que 
exercitam a coordenação motora e 
memorial. É de grande importância 
que crianças, desde bem cedo, 
tenham contato com a música, pois 
através da música desenvolvem-se 
os sentidos sensoriais, motoros entre 
outras funções. 

PROFª: LUANA CAROLINA PEREIRA MACHADO
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