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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 89/2022  

CURSO LIVRE - VEM! VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS MUSICAIS - DESTINADO AOS 

FAMILIARES DOS ALUNOS E ALUNAS DA EMESP TOM JOBIM - NOVA TURMA 

PRESENCIAL AOS SÁBADOS  

Prezados(as) Familiares dos(as) Alunos(as), 

 

Convidamos a todos e todas para participarem do Curso Livre VEM! Vivências e Experiências musicais com 

a Professora Lis de Carvalho, agora também aos sábados letivos das 09h30 às 11h30 no Auditório da EMESP 

Tom Jobim. 

INSCRIÇÕES: 

Para participar do curso, solicitamos que faça a sua inscrição online clicando no link disponível 

a seguir e faça a sua matrícula na Secretaria Acadêmica após publicação da lista de 

inscritos(as). 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER 

1) CRONOGRAMA - PROCESSO SELETIVO  

Período de inscrições no site da EMESP (www.emesp.org.br): De 09 a 16/05/2022 

Publicação da lista de inscritos(as): 18/05/2022 

Período de matrículas: 19 a 21/05/2022  

Início das aulas: 21/05/2022 

 

2) SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  

 

O Processo Seletivo para ingresso de familiares no Curso Livre Interno VEM - Vivências e Experiências 

Musicais será realizado por meio de preenchimento do formulário de inscrição online. Serão aceitas as 

primeiras inscrições seguindo-se a ordem de recebimento dos dados e vagas disponíveis em cada curso.  

 

CURSOS LIVRES - 2022 FORMATO DA AULA 

VEM - VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS MUSICAIS PRESENCIAL 

VEM – VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS MUSICAIS - EAD EAD 

 

 

 

 

 

http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hnweevn?2,3
http://www.emesp.org.br/


   

P á g i n a  2 | 3 

 
 

 

 

3) INFORMAÇÕES DOS CURSOS LIVRES INTERNOS DISPONÍVEIS NESTE EDITAL 

 

 

VEM – VIVÊNCIAS EXPERIÊNCIAS MUSICAIS (CURSO PRESENCIAL) 

 

Professora: Lis de Carvalho  

 

Ementa: Esse curso é um convite às mães, pais e demais responsáveis que acompanham as crianças e os 

jovens que estudam na EMESP Tom Jobim. A proposta do curso é oferecer um espaço instigante e acolhedor 

de aproximação com a prática musical. 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 crianças 

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

do processo de formação musical das alunas e alunos, processo esse que, necessariamente, acontece para 

além do âmbito escolar.  

 

Atividades 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.  

 

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

EMESP em 2022. 

 

Dia e horário: Sábado das 09h30 às 11h30 – Presencial 

 
Vagas: 40 

 

Início das aulas: 21 de maio  

 

Atenção: Para realizar a inscrição, o(a) responsável pelo(a) aluno(a) deve acessar o sistema utilizando o 

número de matrícula do(a) aluno(a). 

  

Seleção: O(a) responsável(a) deverá preencher o formulário online pelo link para realizar a 

inscrição e participar do curso. 

 

 

VEM – VIVÊNCIAS EXPERIÊNCIAS MUSICAIS (CURSO EAD) 

 

Professora: Lis de Carvalho  

 

Ementa: Esse curso é um convite às mães, pais e demais responsáveis que acompanham as crianças e os 

jovens que estudam na EMESP. A proposta do curso é oferecer um espaço instigante e acolhedor de 
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aproximação com a prática musical. 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 crianças 

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

do processo de formação musical das alunas e alunos, processo esse que, necessariamente, acontece para 

além do âmbito escolar.  

 

Atividades 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.  

 

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

EMESP em 2022. 

 

Dia e horário: 5ª feira das 14h30 às 15h30 - Online 

 

Vagas: 18 

 

Início das aulas: 19 de maio  

 

Atenção: Para realizar a inscrição, o(a) responsável pelo(a) aluno(a) deve acessar o sistema utilizando o 

número de matrícula do(a) aluno(a). 

 

Plataforma para realização da aula: Zoom 

Seleção: O(a) responsável(a) deverá preencher o formulário online pelo link para realizar a 

inscrição e participar do curso. 

 

 

4) MATRÍCULAS 

As matrículas devem ser realizadas no período de 19 a 21 de maio de 2022 nos horários de atendimento 

da Secretaria Acadêmica. Para realização das matrículas, solicitamos os seguintes documentos: 

- 1 Foto 3x4; 

- 1 Cópia do R.G. e do CPF; 

- Comprovante de residência. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Pedagógica 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 do envio: 09/05/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

