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COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES 

Morumbi                                                 São Paulo 

Departamento de Oficinas de Artes 

 

 

Finalidades 

Este documento tem como finalidade estabelecer normas, 

procedimentos e rotinas operacionais adotados pelo Colégio Guilherme 

Dumont Villares com vistas à organização e bom aproveitamento dos 

cursos de teatro, teatro musical, photoshop, artes plásticas e visuais, moda, 

e música (coral, bateria, violão e guitarra). 

O presente Regulamento Geral incorpora-se, em caráter regulamentar 

legal, ao Regimento Interno desta Instituição sendo, portanto, parte 

integrante do mesmo, revogadas quaisquer disposições em contrário. 

É muito importante que pais e estudantes interessados conheçam, 

detalhadamente, os critérios para participação nas disciplinas ou cursos 

eletivos: - horários, dias, duração e custo da taxa de inscrição de cada 

curso, que estão disponíveis em nosso site www.gdv.com.br – disciplinas e 

cursos eletivos – cursos e oficinas. 

 

http://www.gdv.com.br/


 

3 

 

 É dada a opção de todos os estudantes regularmente matriculados do 

Ensino Fundamental I ao Ensino Médio, participarem dos cursos  eletivos 

de Artes. 

 Coral (1º ano a 3ª série EM) 

 Artes plásticas, cerâmica, teatro (2ºano a 3ªsérie Em) 

 Teatro musical (8ºano á 3ª série EM) 

 Teatro ( 2ºano à 3ª série EM) 

 Desenho, Pintura, Photoshop, Cartum e Quadrinhos, Moda e Design              

(6ºano à 3ªsérie EM) 

 Violão, guitarra e bateria (3ºano à 3ª série EM) 

 As Oficinas Culturais eletivas oferecidas pelo Colégio Guilherme Dumont 

Villares não incluem pagamento adicional mensal. Para frequentar as 

Disciplinas ou Cursos Eletivos de seu interesse, o estudante deve fazer sua 

opção e responsabilizar-se, no ato da inscrição, pelo pagamento da Taxa 

de Inscrição Semestral que será quitada via boleto bancário.  Os cursos 

de guitarra, violão e bateria, seguem critérios diferentes quanto à forma de 

pagamento, que obedece aos valores mensais pagos diretamente ao 

professor do curso. 

 No caso de eventual cancelamento do(s) curso(s) escolhido(s), o mesmo 

deve ser feito através de e-mail à tesouraria@gdv.com.br. A falta do e-mail 

implicará confirmação da inscrição do estudante, e acarretará compromisso 

de pagamento da Taxa de Inscrição. 

 A participação dos estudantes do Período Integral em Cursos Eletivos 

depende da análise e aprovação da Coordenação do Período Integral, que 

é responsável pela rotina de cada turma. 

 
 
 
 

mailto:tesouraria@gdv.com.br
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Horários, Locais e Realização dos Cursos 
 

As Oficinas serão realizadas de acordo com dias e horários estabelecidos, da 

seguinte forma: 

 A entrada e saída para os Cursos das Oficinas da Unidade I será feita, 

exclusivamente, pelo portão nº 3, lateral à quadra (6o ano do Ensino 

Fundamental II a 3a série do Ensino Médio). 

 A entrada e saída para os Cursos das Oficinas da Unidade II será feita 

exclusivamente pela recepção da unidade (2o ao 5o ano do Ensino 

Fundamental I). 

Localização das salas: 
 

CURSO/OFICINA ANO/SÉRIE LOCAL UNIDADE 

Oficina de Teatro 6o ano EFII a 3a série EM Bloco 7 Unidade I 

Oficina de Teatro 
2o ao 5o ano EFI e 

integral 

Sala de 
Teatro - 5º  

andar 
Unidade II 

Oficina de Teatro 
Musical 

8º ano EFII a 3ª série EM 
Quadra do 

Bloco 2 
Unidade I 

Oficina de Artes 
Visuais 

2o ao 5o ano EFI Ateliê de Arte Unidade II 

Cerâmica 2ºao 5ºano Ateliê de Arte Unidade I 

Coral Infantil/ Infanto 
Juvenil 

2o ano EFI a 3a série EM 
Sala de 
Música 

Unidade II 

Desenho Artístico e 
Pintura 

6o ano EFII a 3a série EM Ateliê 1 Unidade I 

Cartum/ Quadrinhos 6o ano EFII a 3a série EM Ateliê 1 Unidade I 

Photoshop 6o ano EFII a 3a série EM 
Laboratório de 

Informática 
Unidade I 

Moda 6o ano EFII a 3a série EM Ateliê 1 Unidade I 

Violão/ Guitarra/ 
Bateria 

3o ano EFI a 3ª série EM 
Sala de 
Música 

Unidade II 
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 Após as aulas do período regular, é vedada ao estudante a permanência na 

escola aguardando o horário do curso eletivo. Desta forma, não será 

permitido aos estudantes, que não estão participando de seu curso eletivo, 

permanecerem nas dependências da escola. 

 Durante o horário de aula, é vedada a permanência de pais ou 

responsáveis nos locais de realização das atividades. Caso haja 

necessidade da permanência na escola, os mesmos poderão aguardar na 

recepção ou em locais especialmente destinados para espera. 

 Os estudantes deverão chegar ao curso 10 minutos antes do horário 

marcado para o início das atividades.  Encerradas as Oficinas, dar-se-á um 

prazo de, no máximo, 15 minutos para retirada dos estudantes dos recintos 

do Colégio. 

 Em caráter excepcional, no caso da turma necessitar de uma aula extra, 

em outro dia e horário, que não seja o habitual, os estudantes serão 

previamente comunicados através de convocação por escrito. 

  



 

6 

 

Participação 
 
 Poderão participar dos Cursos Eletivos de Arte, todos os estudantes, a 

partir do 2º ano EFI, que manifestarem interesse por este aprendizado, 

desde que haja vaga.  

O prazo de inscrição dos cursos eletivos será até 08 de fevereiro de 2019. 

 

 O estudante que apresentar mais de 3 notas inferiores à média exigida 

(6,0), terá o curso temporariamente suspenso até recuperar seu 

desempenho escolar. Após análise do rendimento escolar do estudante, a 

Orientação Pedagógica poderá determinar a suspensão ou o cancelamento 

da participação do estudante na atividade eletiva.  

 Não é permitido mascar chicletes e consumir alimentos dentro das salas 

ambiente. 

 Atitudes de indisciplina ou a falta de respeito com quaisquer pessoas 

(direção de ensino, orientação educacional, coordenadores de área, 

professores, auxiliares de bloco e funcionários), podem acarretar 

suspensão ou desligamento do estudante do curso eletivo. O estudante 

deverá ter conduta disciplinar compatível com as normas do colégio. 

 Os estudantes devem permanecer no tempo integral das aulas, não sendo 

permitida a retirada do mesmo antes do seu término. Fica a critério da 

Direção Geral ou de Ensino a exclusão ou inclusão definitiva ou temporária 

dos estudantes que não atendam às normas e ao regimento interno. 

 Ressaltamos que o curso em questão não enseja o porte de aparelhos 

eletrônicos e/ou objetos de valor em geral, de modo que pedimos que não 

os tragam nessas ocasiões, uma vez que a instituição de ensino não se 

responsabiliza pela guarda e segurança destes objetos. 

 Todos os estudantes devem ter 75% de presença durante o ano, não sendo 

permitida a ocorrência de três faltas consecutivas sem justificativa familiar. 

 Todos devem portar o material exigido para cada oficina eletiva. 
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Breve Histórico dos Cursos de Artes 
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Artes Visuais 

O curso de Artes Visuais é recomendado aos estudantes dos 2os aos 5os 

anos do Ensino Fundamental I. O curso se propõe a estabelecer os primeiros 

contatos dos estudantes com os materiais artísticos a fim de manuseá-los e 

percebê-los, através de diversas experiências e contatos com exercícios e formas 

de expressão, visando o aprimoramento do traço e da liberdade de criação. A 

proposta de experimentação do curso visa ampliar o repertório e a diversidade de 

materiais e técnicas, como exercícios para soltura do lápis com maior e menor 

esforço das mãos, percepção dos efeitos em papéis diferentes, desenhos de 

observação, percepção de tamanhos e medidas dos objetos, manipulação das 

técnicas de desenho e pintura e seus respectivos suportes (tela, papel, pedra, 

madeira). Também trabalhamos as noções de composição tanto abstratas quanto 

figurativas (observação de obras de arte e exercícios), analisamos desenhos de 

vários autores com diferentes estilos. Durante a confecção de 

peças utilitárias e pequenas esculturas, aprimoramos o 

manuseio da modelagem em argila e temos a oportunidade de 

conhecer e analisar as obras de diversos escultores, ceramistas 

e artesãos. 

O material básico do curso será oferecido pelo Colégio. 

Cerâmica: 

A cerâmica é uma das mais antigas artes. Desde os 
primórdios do homem, o barro se amolda gentilmente, indo 
pelas suas mãos ao encontro de suas necessidades. 

Ao longo de milênios, muitas técnicas relativas ao 
manuseio e queima do barro foram desenvolvidas, tendo sido 
exploradas por grandes artistas como Picasso e Miró. 

O curso se inicia com o básico e fundamental preparo da 
argila e passa pelas inúmeras etapas de modelagem manual 
e com torno, explorando diferentes processos de queima, 
preparo de esmaltes cerâmicos e técnicas de pintura. 
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Durante o curso será possível conhecer e certamente se 
encantar pelo mágico processo de produção de peças utilitárias, 
decorativas e esculturas. 

 

 

 

Desenho Artístico e Pintura  

  

O curso Desenho Artístico e Pintura é oferecido aos estudantes dos 6os anos 

do Ensino Fundamental II às 3as séries do Ensino Médio que já passaram pela 

vivência e experiências nas Artes Plásticas (técnicas artísticas diversas). Nestas 

oficinas, trabalhamos com referências de desenho e pintura. Partindo do universo 

concreto, o estudante é convidado a se libertar do traçado estruturado e a 

pesquisar diversos conceitos de arte e comunicação, desenvolvendo formas de 

representá-los na superfície por meio de linhas, pontos e manchas, possibilitando 

a comunicação pessoal e a exploração das diversas combinações cromáticas.  

Na Pintura, o estudante entrará em contato com o universo das cores e suas 

misturas, de acordo com as escalas e subdivisões, aprenderá a segurar o pincel, 

trabalhar a expressão gestual do traço, explorar diversos tipos de pincelada, usar 

diferentes materiais e produzir vários efeitos (inclinado, batido, pontilhado, seco, 

molhado). 

Na Pintura em tela, a partir de uma temática, o estudante desenvolve esboço 

no papel para trabalhar na tela, aplicando o volume de acordo com a incidência 

da luz e efeitos necessários.  

O material básico será oferecido pelo Colégio. 
 

Cartum/Quadrinhos 

 
Neste curso desenvolvemos técnicas específicas de 

ilustração que abordarão todos os segmentos de atuação 

de um ilustrador: Arte Sequencial (Quadrinhos e suas 

vertentes: Mangá, Comics, tiras etc.), Cartum (do Inglês, 
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“Cartoon”) e as diversas mídias (revistas, livros, mídia eletrônica, animação para 

cinema, vídeo e internet em geral). 

Nas atividades práticas das Oficinas de Quadrinhos/Mangá e Cartum, 

estimulamos a criatividade e a exploração do próprio estilo, processo que auxilia 

o autoconhecimento e, o futuro ingresso do estudante no campo social e 

profissional.  

 

Atividades práticas: 

Abordagens sobre a história da ilustração e da Arte Sequencial, no Brasil e no 

mundo. 

Desenhando seus personagens favoritos 

Aprimoramento das noções de: 

Composição; 

Luz e sombra; 

Volume e Forma; 

Anatomia; 

Perspectiva; 

Técnicas de Cartum e Caricatura/ simplificações; 

Ação e movimento/ enquadramento/ acabamentos diversos; 

Charges/ tirinhas/ design de personagens. 

 

Photoshop - oficina de tratamento de imagens 

O curso Photoshop se propõe ao desenvolvimento da 

habilidade técnica na utilização de ferramentas para o 

tratamento de imagens, de modo a conhecer as 

possíveis relações destas ferramentas com os diversos 

campos profissionais que utilizam programas gráficos.  
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O curso possibilita ao estudante: 
 

 Aprender a utilizar as ferramentas de tratamento da resolução 

(contraste, brilho, saturação, variações de cor e de tom, resolução em 

pixels -DPI - RGB, CMYK, Tons de cinza etc.) 

 Desenvolver o processo básico de colagem de imagem em layers- 
(camadas) 

 

A partir de uma imagem: 

 

 Ter noções sobre como é utilizada a ferramenta photoshop na mídia 

impressa (jornais, livros e revistas) e a combinação desta com outras 

ferramentas como indesing, Ilustrator e outros. 

 Colorizar uma imagem escaneada, utilizando todos os recursos das 

ferramentas de pintura, compreendendo a diferença entre cores em 

RGB e em CMYK. 

 Elaborar um projeto gráfico pessoal, utilizando todos os recursos do 

software que aprendeu a manipular.  

Os estudantes terão a oportunidade de conhecer um leque de possibilidades 

que se abre em termos profissionais, quando dominamos softwares 

(programas) de computação gráfica em geral, seja na mídia impressa, 

televisiva ou Internet. 

Desenvolver: 

 Cartão de visita, folder, tratamento profissional, fotomontagem. 
 

Moda 
O Curso de Moda está pautado em 

noções básicas sobre desenho de 

moda e as devidas proporções de 

acordo com a figura humana. O 

estudante terá a oportunidade de:  
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 Realizar criações, conhecendo e utilizando a máquina de costura na 

produção e confecção de peças em tecido.  

 Compreender como construir a estrutura do corpo feminino no desenho 

baseado no padrão do desenho de moda e suas proporções, dando 

textura, volume e movimento a tecidos e ao corpo humano;  

 Elaborar manequins, realizando, assim, as suas primeiras criações; 

 Entender a moda e suas influências em cada década e campos de 

atuação em que ela está presente; 

 Desenvolver a criação e a concepção de figurinos para teatro, aplicando o 

conhecimento das cores em seus trabalhos; 

 Elaborar peças customizadas que serão usadas em um desfile produzido 

pelos alunos. 

Esse é um curso estritamente prático e o Colégio fornecerá os materiais 

básicos necessários no decorrer do curso. Em 2019, os estudantes receberão 

apostilas, com as atividades que irão desenvolver. 

 O Curso de Moda destina-se a estudantes a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental II. 

 

Teatro 

O Curso de Teatro do Colégio Guilherme Dumont 

Villares tem por objetivo desenvolver aspectos 

educativos e psicológicos através das atividades 

dramáticas que se inserem na vida da criança e na 

vida escolar. Estas atividades se revelam por um 

passo decisivo, integrar a criança e o jovem no seu 

mundo e seus processos de desenvolvimento.  

O curso proporciona o desenvolvimento das seguintes habilidades e valores: 

 desembaraço;  

 capacidade de observação;  

 imaginação; 
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 sensibilidade; 

 ritmo; 

 confiança; 

 estabilidade emocional;  

 trabalho em equipe;  

 iniciativa; 

 vivacidade de expressão oral e escrita;  

 clareza e rapidez dos reflexos;  

 ampliação do vocabulário e repertório;  

 gosto pelo teatro e a dança.  

 

Os cursos são divididos em 8 grupos com estudantes do 2º ano do Ensino 

Fundamenta I à 3ª série do Ensino Médio. 

Esta divisão é necessária, pois agrupa os estudantes por série, 

proporcionando um melhor aproveitamento do trabalho e um direcionamento de 

acordo com as respectivas idades, além de facilitar a comunicação e a divisão 

dos interesses com o próprio grupo em que eles convivem. Ao final do ano será 

realizada uma Mostra de Teatro. 

O texto a ser trabalhado (roteiro da peça), será entregue e é material 

indispensável nas aulas, bem como um caderno para as anotações do trabalho.  

Figurino - O custo do figurino que será utilizado na apresentação Teatral é de 

responsabilidade do estudante (família). Após escolhido e/ou desenhado pela 

equipe do colégio, será repassado o modelo e o estudante deverá providenciar a 

compra ou a contratação de uma costureira para o feitio, podendo o colégio 

indicar uma costureira para a produção, isentando-se da responsabilidade da 

confecção, pagamento e qualquer acerto feito com a profissional contratada. 

- Sempre que necessário, serão feitos ensaios extras no processo de 

finalização das peças, que serão informados via circular. Os ensaios gerais são 

de extrema importância e o comparecimento do estudante é indispensável. 
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Teatro Musical  

 

 

 

 

O objetivo do curso de Teatro Musical é fazer o estudante experimentar 

essa linguagem híbrida entre o teatro, a música e a dança.  

Para tanto, é necessária a presença de dois professores, ampliando assim 

o leque de conhecimento. A comunicação entre os dois professores é feita de 

maneira que as informações trabalhadas com os estudantes estão em constante 

diálogo, facilitando o processo de aprendizagem ao mesmo tempo em que 

respeita o processo individual de cada um. 

Dentro do conteúdo programático são desenvolvidas noções das três áreas. 

No teatro, conceitos básicos da interpretação como o foco, a expressividade, as 

possibilidades do corpo, a construção física e psicológica de uma personagem – 

por meio de jogos teatrais.  

Na dança são aplicadas ferramentas para composições coreográficas 

advindas do ballet clássico, jazz e dança contemporânea. Pequenas células 

coreográficas são desenvolvidas e trabalhadas de maneira a explorar os limites 

de cada estudante e suas possibilidades. Conforme o andamento do trabalho, os 

professores iniciarão o trabalho de composição coreográfica que deve ser 

incluída na Mostra de Teatro.  

Por fim, no canto/música serão trabalhadas noções musicais e vocais 

individualmente e coletivamente. O início do trabalho é com o som emitido pelo 

próprio corpo (percussão corporal), junto de conhecimentos de técnica vocal 

como a emissão, o fluxo de ar, o controle do diafragma e pequenas escalas 
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aplicadas durante o aquecimento. Em sequência inicia-se o trabalho com 

repertório de teatro musical, de acordo com as capacidades de cada estudante. 

No segundo semestre os conhecimentos adquiridos são utilizados para 

desenvolvimento de um espetáculo musical (Mostra de Teatro), podendo ser esse 

uma colagem de canções de teatro musical ligadas por uma dramaturgia inédita, 

ou a montagem de um musical existente. 

O curso de Teatro Musical é oferecido a estudantes do 8º ano do EFII à 

alunos do 3º ano do EM, pois agrupa estudantes com uma idade semelhante, 

proporcionando um melhor aproveitamento do trabalho e um direcionamento 

específico, além de facilitar a comunicação e a exploração dos interesses dessa 

faixa etária. 

Assim como no teatro, após a entrega do texto a ser trabalhado (roteiro da 

peça), este é material indispensável nas aulas, bem como um caderno para as 

anotações do trabalho.  

Figurino - O custo do figurino será de responsabilidade do estudante 

(família). Após escolhido e/ou desenhado pela equipe do colégio, será repassado 

o modelo e o estudante deverá providenciar a compra ou a contratação de uma 

costureira para o feitio, podendo o colégio indicar uma costureira para a 

produção, isentando-se da responsabilidade da confecção, pagamento e 

qualquer acerto feito com a profissional contratada. 

Sempre que necessário, serão feitos ensaios extras no processo de 

finalização das peças, que serão informados via circular. Os ensaios gerais são 

de extrema importância e o comparecimento do estudante é indispensável. 
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Oficina de Violão e Guitarra 

Os cursos de Violão e Guitarra têm como 

objetivo trabalhar a formação técnica, teórica e 

prática do instrumento associada a uma 

percepção das letras das canções, com 

elementos fundamentais na formação moral, 

ética, social e espiritual dos músicos e dos 

ouvintes. 

O curso contribui para a interatividade dos estudantes com o meio social, 

utilizando as possibilidades de espaço e eventos decorrentes das atividades do 

colégio, promovendo a integração dos estudantes com outras expressões 

artísticas, como: coral, teatro, eventos comemorativos e atividades sociais e 

culturais durante o ano. 

       Trata-se de uma atividade interativa e tem como objetivo trazer benefícios 

para as pessoas, fortificando as relações sociais, a amizade, a autoestima, 

propiciando um enriquecimento humano e prazer como auto realização no 

sentido de construir um quadro de bem estar pessoal através do fluxo de 

emoções e outros aspectos psicológicos que emergem por meio de atividades 

artísticas. 

No aspecto metodológico, são ministradas técnicas de estudos respeitando o 

nível de evolução pessoal, incentivando o aprimoramento nas diversas etapas de 

desenvolvimento. 

O enfoque principal será na parte prática do ensino, sendo que a teoria 

fornecerá a referência e o apoio ao entendimento, desse modo, as músicas que 

irão formar o repertório dos estudantes serão trabalhados de forma a ampliar 

esse universo da escuta musical apresentando novas referências de 

compositores e intérpretes, propondo discussões e debates sobre o histórico 

sócio cultural da época da composição, histórico pessoal do autor, análise da 

poesia e análise rítmica, melódica e harmônica das músicas.  
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O curso se inicia com informações técnicas e históricas dos instrumentos 

(violão ou guitarra) que são idênticos em afinação, divisão de escalas, além do 

posicionamento e número de cordas. Estes instrumentos se diferem apenas por 

serem acústico - o violão, elétrico e a guitarra; além dos timbres, que eles 

produzem distintos.  

  Exercícios de técnica para a mão esquerda e para a mão direita que irão 

facilitar e corrigir aspectos como a agilidade, posicionamento e coordenação 

motora entre as mãos e dedos, além da postura do corpo na execução do 

instrumento. 

Conhecimento das notas musicais no braço do instrumento (escala 

cromática) e afinação das cordas. Percepção musical, na qual cabe o 

desenvolvimento auditivo das notas agudas, médias e graves. 

Conhecimento de timbres (como soam as notas) e formas de executar sons 

durante a interpretação. 

 Conhecimento rítmico, de compasso (forma de contagem da música no 

tempo), variações de contagem e velocidade. Subdivisões das notas e pausas 

dentro dos compassos. Levadas rítmicas de mão direita que fazem o ritmo de 

acompanhamento das músicas.   

 Conhecimento melódico que é a apresentação das notas de um canto ou 

voz principal que se organizam através de escalas musicais padronizadas. 

Escalas Pentatônicas, Escala Maior (Modos Gregos), Escalas Menores e Escalas 

Exóticas. 

Conhecimento em harmonia. Formação de intervalos harmônicos 

(combinação de duas notas tocadas simultaneamente), tríades e acordes que 

servem para dar base às melodias. 

Das escalas se formam os Campos Harmônicos. 

Noções de arranjo que visam a forma estética da interpretação ou a 

facilidade em executá-la. 



 

18 

 

Todo o projeto estará sempre sendo atualizado e será aplicado de forma 

gradativa e estruturado conforme as idades e níveis de conhecimento alcançados 

pelos estudantes. 

O curso de violão/guitarra terá um custo anual de 8 parcelas, no valor de 

R$200,00 (duzentos reais) cada uma, pagas diretamente ao professor 

responsável pelo curso, distribuídas de março a junho (4 parcelas) e agosto a 

novembro (4 parcelas). 

O estudante receberá uma apostila preparada pelo professor de violão e 

guitarra com as informações do curso, o valor referente a esta apostila será 

acrescido ao valor da primeira parcela. 

A Ficha de Manifestação de interesse será enviada no início do ano letivo 

pelo Colégio, a seleção e escolha das turmas será feita pelo professor 

responsável do curso, e este entrará em contato com os responsáveis e 

interessados para a programação dos horários. 

 

 Materiais necessários para o estudante em sala de aula: 

 Violão – de preferência com cordas de nylon (para o curso de violão)  

 Guitarra elétrica com cabo (para o curso de guitarra)   

 Capa para o instrumento 

 Afinador eletrônico - opcional  

 Palhetas de tensão média (duas de preferência) 

 Jogo de cordas extra para eventuais trocas 

 Pasta catálogo com 50 plásticos ou pasta de elástico 

 Músicas (entregues nas aulas) 
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Bateria 
 

Acreditamos que o ensino da bateria na música seja um dos pilares para 

ajudar a construir uma noção de conceitos importantes como: organização do 

pensamento criativo, disciplina física e mental, sociabilidade e tolerância, valores 

fundamentais na formação de qualquer indivíduo.  

O Objetivo do curso é formar jovens instrumentistas “bateristas”, através de 

atendimento personalizado, visando a integração com outros cursos de música 

(formação de bandas). 

As aulas são ministradas com bateria eletrônica, fones de ouvido e 

regulagem de volume, eliminando, assim, o problema de ruído. 

A bateria, por excelência, é um instrumento de acompanhamento, ou seja, a 

interação com outras pessoas torna-se essencial em determinados momentos, 

criando a possibilidade de eventos (ensaios, shows, gravações) nos quais o 

convívio com outros colegas músicos, técnicos e público criam um ambiente 

favorável à formação de conceitos de boa convivência, trabalhado nas aulas por 

meio de conversas, brincadeiras e conceitos filosóficos. Devem-se ressaltar o 

crescimento da autoestima e diminuição de comportamentos violentos. 

Público Alvo: estudantes a partir do 3º ano do Ensino Fundamental I, em 

aulas individuais. 

O curso de bateria terá um custo anual de 8 parcelas no valor de R$190,00 

(cento e noventa reais) cada, pagas diretamente 

ao professor responsável pelo curso, 

distribuídas de março a junho (4) e agosto a 

novembro (4). 

A Ficha de Manifestação de interesse será 

enviada no início do ano letivo pelo Colégio e a 

seleção e escolha das turmas será feita pelo 

professor responsável do curso, que entrará em 

contato com os responsáveis e interessados para a programação dos horários. 
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Coral 

 

O curso Canto Coral faz parte do “Projeto Entoando” e se propõe a 

desenvolver habilidades que incluem a estrutura do cantar, desde um simples 

envolvimento no campo dos sentimentos até o exercício de ações que procuram 

aprimorar o campo físico, na prática de 

relaxamentos, técnicas vocais, execuções e 

interpretações de músicas na vivência de 

um processo de expressão individual ou 

grupal, dentro e fora da escola, em 

atividades que valorizam o processo 

pessoal e a identidade cultural. 

O canto agrega valores humanos 

significativos tais como, valorização da própria individualidade, valorização da 

individualidade do outro e respeito às relações interpessoais, envolvimento em 

um comprometimento mútuo de solidariedade e cooperação. 

Durante as aulas são desenvolvidas técnicas vocais, através de exercícios 

de aquecimento, treinamento auditivo, trabalhos com as vozes em diferentes 

naipes e espírito de equipe. O nosso Colégio oferece o curso de Canto Coral 

Infanto Juvenil para estudantes dos 1os anos do Ensino Fundamental até as 3ª 

séries do Ensino Médio. 
 

A escolha de repertório é variada, com canções eruditas e populares. 

O Coral se apresenta todos os anos nas atividades desenvolvidas pela 

escola, entidades beneficentes, festival da música, entidades filantrópicas, 

shoppings etc. 

O material necessário para o acompanhamento do curso será solicitado aos 

pais no início do ano. 

 


