
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 89/2018 

ALTERAÇÃO DA DATA DAS APRESENTAÇÕES – PROF.GERALDO OLIVIERI 

 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

 
 

Informamos que as apresentações dos alunos e alunas das turmas do Professor Geraldo 

Olivieri que estavam programadas para hoje (30/05) foram transferidas para a próxima quarta-

feira dia 06/06.  

 

Atenção: As aulas de hoje (30/05) do Professor Geraldo também foram canceladas. 

 

Recital de Alunos | Prática de Cordas Ciclo I (manhã) 

No dia 6 de junho, as turmas de Práticas de Cordas Ciclo I e Orquestra Cordas da Escola dos 

períodos manhã e tarde se apresentam no Auditório Zequinha de Abreu e no saguão da 
Escola, sob a coordenação do professor Geraldo José Olivieri Junior. 

A turma da manhã de Prática de Cordas Ciclo I sobe ao palco do Auditório às 10h30. Os oito 

alunos que compõem o grupo vão se apresentar em duos, trios e solos, abordando o período 

barroco com compositores como Corelli, Dancla, Bormann, Blues e Chiquinha Gonzaga. 

 
Recital de Alunos | Prática de Cordas Ciclo I (tarde) 

No dia 6 de junho, as turmas de Práticas de Cordas Ciclo I e Orquestra Cordas da Escola dos 

períodos manhã e tarde se apresentam no Auditório Zequinha de Abreu e no saguão da 

Escola, sob a coordenação do professor Geraldo José Olivieri Junior. 

 

A turma de Prática de Cordas Ciclo I do período da tarde se apresenta às 15h30 no saguão da 

Escola. No repertório, música folclórica inglesa, com destaque para harpa; música do folclore 

brasileiro com arranjo bastante inovador e cheio de surpresas técnicas ao instrumento de 

arco; e uma suíte catalã muito estimulante para os jovens músicos executarem. 

 

Recital de Alunos | Orquestra de Cordas 

No dia 6 de junho, às 17h30, a Orquestra de Cordas da EMESP se apresenta no Auditório 

Zequinha de Abreu da Escola, sob a coordenação do professor Geraldo José Olivieri Junior. 

 

 

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

possamos ajudá-lo/a da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria: 

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

secretaria.aluno@emesp.org.br 

                                                         
Data de envio: 30/05/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

