
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 08/2018 

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

ABERTAS) 
 

Prezadas Mães, Pais e Responsáveis pelos/as 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 201. O curso é voltado especialmente às mães, pais e demais responsáveis que 

acompanham as crianças e os jovens que estudam na EMESP. 
 

Para saber mais sobre como funcionará o curso, solicitamos que compareçam AMANHÃ 

(quarta-feira, dia 07, às 15h30, na sala 201) para uma e reunião com a professora. 

INSCRIÇÕES: Após a reunião com as/os interessadas/os, a professora enviará uma lista à Secretaria 

com os nomes das/os candidatas/os aprovadas/os 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  
Vagas: 20 

Início: 28/02/2018 e Término: 28/11/2018 

 

EMENTA: 

Esse curso é voltado especialmente às mães, pais e demais responsáveis que acompanham as crianças e 

os jovens que estudam na EMESP. O curso é voltado para pessoas que não possuem formação musical, 

mas que estão interessadas em participar de vivências diversas para se aproximarem do universo no qual 

suas filhas e filhos estão inseridas/os. O curso funciona, portanto, como uma iniciação musical para 

adultos. 

 

ATIVIDADE A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Nesse curso nós vamos desenvolver atividades diversas para aprender um pouco sobre música e vamos 

ter contato com diferentes áreas da formação musical, como história da música, percepção, teoria, 

criação musical, prática instrumental, prática de conjunto etc. Nós vamos, por exemplo, ter contato com 

muitos tipos de música, de diferentes povos e comunidades, e vamos estimular nossos ouvidos para 

descobrir novas maneiras de ouvir e perceber essas músicas; vamos aprender como funciona uma 

partitura e entender melhor como a música se organiza tecnicamente; vamos estimular nossa criatividade 

e experimentar alguns instrumentos, além das nossas próprias vozes; e vamos conversar e debater 

diversos assuntos sobre educação e aprendizado musical. 
 

Pré-requisitos para ingresso: Ser a/o responsável por um/a aluno/a regularmente matriculado/a na 

EMESP. Tipo da Seleção: Entrevista 

 

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: 06/02/2018  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

