
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 37/2017 

CURSO LIVRE: VEM! – VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS MUSICAIS (INSCRIÇÕES ABERTAS) 

 

Prezadas Mães, Pais e Responsáveis pelos Alunos (as) da EMESP,  

 

Informamos que a EMESP Tom Jobim reabriu as inscrições para o Curso Livre VEM! – Vivências 

e Experiências Musicais com a Professora Valéria Bonafé que ocorre às quartas feiras das 

15h30 às 17h30 na sala 413.  

 

INSCRIÇÕES: 

Para participar do curso solicitamos que compareçam na próxima quarta-feira (03/05/2017) 

às 15h30 na sala 413 para confirmar interesse e disponibilidade com a professora. 

A professora enviará uma lista com os nomes dos participantes interessados à Secretaria para 

realização da matrícula.  

Documentos necessários para matrícula: 1 Foto 3x4 / Cópia do R.G. e do CPF / Comprovante 

de residência. 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO: 

VEM! – Vivências e Experiências Musicais 

Professora: Valéria Bonafé 

Dia e horário da aula: 4ª feira das 15h30 às 17h30 / Sala: 413 

Início: 03/05/2017 

Término: 29/11/2017 

 

EMENTA: 

Este curso é um convite às mães (mas também aos pais e outras/os responsáveis) que 

acompanham suas filhas e filhos que estudam na EMESP. O curso é voltado para pessoas que 

não possuem necessariamente experiência com música, mas que estão interessadas em 

participar de vivências diversas para se aproximarem do universo no qual suas filhas e filhos 

estão inseridas/os. Estendendo a prática musical à família das alunas e alunos da EMESP, o 

curso visa contribuir para a diminuição dos índices de evasão, assim como para a qualidade 

do processo de formação musical das nossas alunas e alunos, processo esse que, 

necessariamente, acontece para além do âmbito escolar. 

 

 

 



ATIVIDADE A SEREM DESENVOLVIDAS: 

- Escuta e apreciação de repertórios musicais diversos; 

- Práticas de improvisação e performance (vocal, corporal, instrumental etc.); 

- Práticas de experimentação e criação coletiva; 

- Reflexões e debates sobre temas diversos. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Pedagógica para que 

possamos ajudá-lo da melhor maneira possível. 

 

Contatos: 

(11) 3221-0750  /  (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

Data de envio: 02/05/2017  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 


