Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Cursos Livres com vagas GRATUITAS
abertas no CEMEAR
CORAIS, ORQUESTRAS E BANDAS
Curso: Coral Cultura
Coral em atividade há 10 anos, formado por alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos e
por membros da Comunidade em geral. Tem por objetivo trabalhar a técnica vocal e
montagem de repertório, introduzindo assim, a leitura musical aos que não estão
familiarizados com esta linguagem.
Público-alvo: Homens e mulheres da comunidade
Conhecimento prévio? Não é necessário
Faixa etária: de 15 a 65 anos.
Horário: 4ª das 19h às 21h.
Limite de vagas: 20

Curso: Big Band
Criado para o aprimoramento da prática em conjunto e da técnica da execução em naipes e da
improvisação. A abordagem será feita através de arranjos de grau técnico elevado nas diversas
linguagens da música instrumental, Jazz, MPB, Samba , Funk entre outros.
Público-alvo: Alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos e músicos da Comunidade.
Conhecimento prévio? Domínio básico do instrumento e de leitura, assiduidade nos ensaios e
apresentações.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 2ª das 18h às 20h
Limite de vagas: 1 trombone tenor, 1 trombone baixo

Curso: Big Band Prata da Casa
Criado para desenvolvimento da prática em conjunto e da estética da música popular em suas
diversas linguagens. A abordagem será por arranjos diversificados de clássicos do Jazz, Blues,
Samba, Baião, Pop entre outros.
Público-alvo: Alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos e músicos da Comunidade.

Conhecimento prévio? Domínio básico do instrumento e de leitura, assiduidade nos ensaios e
apresentações.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 2ª das 18h às 20h
Limite de vagas: 3 saxofones alto, 2 saxofones tenor, 1 saxofone barítono, 4 trompetes,

4 trombones, 1 teclado, 1 guitarra, 1 baixo elétrico, 1 bateria, 2 percussionistas
populares

Curso: Banda Sinfônica do Conservatório Municipal
Voltado para formação e integração de músicos de sopro, contrabaixo e percussão. A iniciativa
promove atividades voltadas ao desenvolvimento técnico musical de seus integrantes e
contribui para o enriquecimento artístico musical da comunidade.
Público-alvo: Alunos do Conservatório e músicos da Comunidade.
Conhecimento prévio? Domínio básico do instrumento e de leitura, assiduidade nos ensaios e
apresentações.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 3ª das 19h às 22h.
Limite de vagas: 4 flautas, 1 flauta piccolo, 2 oboés. 2 fagotes, 2 trompas, 2 eufônios, 4

contrabaixos acústicos, 3 percussionistas sinfônicos

Curso: Grupo Almanaque
Público-alvo:
Conhecimento prévio? Nível técnico intermediário no instrumento, leitura musical.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 5ª às 20 h.
Limite de vagas: 12

Curso: Orquestra de Câmara do Conservatório
Voltado para proporcionar experiência de atividade orquestral, com noções de estilo e
interpretação, para estudantes de música em formação.
Público-alvo: Estudantes de música do Conservatório Municipal de Guarulhos e músicos da
Comunidade que demonstrem a habilidade exigida pelo projeto.

Conhecimento prévio? Nível Intermediário. Leitura Musical, possuir ou ter acesso a
instrumento. Ter interesse em aprender e desenvolver a linguagem de variados estilos da
música de concerto.
Faixa etária: A partir de 15 anos, podendo variar para mais ou para menos em função da
experiência apresentada.
Horário:
Limite de vagas: 24

Curso: Guarulhos Pops Orquestra
Tem como objetivo proporcionar a prática de conjunto orquestral aos alunos do Conservatório
Municipal de Guarulhos das áreas erudita e popular e oferecer aos munícipes a oportunidade
de desenvolver o seu lado artístico.
Público-alvo: Comunidade, músicos amadores não alunos, músicos amadores ou profissionais
que venham a se interessar em reciclar ou atualizar seus conhecimentos sobre o repertório
abordado.
Conhecimento prévio? Nível intermediário
Faixa etária: Sem limite de idade
Horário:
Limite de vagas: 20

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Curso: Solfejando com a Melhor Idade
Atividade que fornece noções básicas de teoria e ensina a cantar em coro aos seus integrantes,
especialmente desenvolvido para esta faixa etária.
Público-alvo: Integrantes da comunidade.
Conhecimento prévio? Não é necessário
Faixa etária: Acima de 50 anos
Horário:
Limite de vagas: 20

Curso: Violino Suzuki
Tem como objetivo o ensino de violino em grupo, atendendo a faixas etárias não disponíveis
no Conservatório Municipal de Guarulhos, usando como ferramenta pedagógica o Método
Suzuki. As turmas serão divididas.
Público-alvo: Crianças da Comunidade.
Conhecimento prévio? Não é necessário
Faixa etária: 6-7 anos, 8-10 anos
Horários:
2ª das 16h às 17h
3ª das 09h às 10h
3ª das 10h às 11h
3ª das 15h às 16h
Limite de vagas: 20 vagas de 6 a 7 anos / 20 vagas de 8 a 10 anos

ATIVIDADES DE MÚSICA DE CÂMARA E PRÁTICA DE CONJUNTO
Curso: Árias e Canções
Proporcionar aos participantes a vivência da música de câmara, ou seja, da prática musical
realizada em pequenos conjuntos (fundamental na formação de instrumentistas e cantores).
Público-alvo: Canto, Piano, Violão, Violoncelo e demais instrumentistas interessados em
participar.
Conhecimento prévio?
Domínio do instrumento ou da voz em nível intermediário.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário:
Limite de vagas: 10 vagas

Curso: Octeto de Violões do Conservatório Municipal
Tem por objetivo desenvolver repertório diversificado que vai do erudito ao popular.
Público-alvo: Alunos e músicos da Comunidade.
Conhecimento prévio? Nível intermediário de violão que tenham conhecimentos básicos de
leitura musical.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 5ª a partir das 17h.

Limite de vagas: 2

Curso: Projeto Ébano
O nome do projeto foi escolhido para homenagear a clarineta, instrumento originalmente feito
com essa madeira (ébano) hoje quase em extinção. O repertório é diversificado e inclui tanto
clássicos da música popular como também da música erudita.
Público-alvo: A Comunidade, tendo como público alvo os alunos de clarineta do Conservatório
de Guarulhos e também clarinetistas não alunos desta instituição.
Conhecimento prévio? Possuir ou ter acesso ao próprio instrumento; ter leitura musical de
nível básico para intermediário; e possuir disponibilidade para os ensaios e apresentações.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 6ª das 16h às 18h.
Limite de vagas: 10

Curso: Afina Toeira
Grupo de viola caipira, repertório de música sertaneja.
Público-alvo: Sem restrição.
Conhecimento prévio? Sem pré-requisitos. Precisa ter seu próprio instrumento.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 4ª das 19h às 21h.
Limite de vagas: 5

Curso: Roda de Choro
Idealizado visando à integração dos apreciadores e a comunidade em geral.
Público-alvo: Músicos profissionais, amadores, estudantes de música, compositores, ouvintes
e a Comunidade em geral.
Conhecimento prévio? Pessoa interessada tem que participar tocando seu instrumento e
conhecimento básico.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 2ª das 20h às 22h.
Limite de vagas: 20

Curso: Guitar Fusion - Música Instrumental
Desenvolvimento da prática em musical em grupo, indispensável para a maturidade artística
do aluno e músico.
Público-alvo:
Conhecimento prévio? Nível intermediário e avançado.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 4ª das 10h às 12h.
Limite de vagas: 2

Curso: Corda Bamba
Destinado a instrumentistas de cordas, visando à prática de música de câmara por meio da
execução de obras significativas do repertório para quarteto de cordas.
Público-alvo: Estudantes de cordas (violino, viola e violoncelo).
Conhecimento prévio? Nível intermediário e avançado.
Faixa etária: A partir de 16 anos
Horário: 2ª das 15h às 17h.
Limite de vagas: 4

Curso: Guarucellos
Destinado ao aprendizado dos aspectos de interpretação e técnica relacionados ao violoncelo,
sempre tendo como objetivo principal a prática de música em conjunto.
Público-alvo: Estudantes de violoncelo
Conhecimento prévio? Nível intermediário e avançado.
Faixa etária: A partir de 16 anos
Horário: 6ª das 16h às 18h.
Limite de vagas: 4

Curso: Quarteto Sonare de Violões
Tem por objetivo à prática de música de Câmara através de um repertório que abrange da
renascença ao século XX, músicas populares e folclóricas, com base no conhecimento do
Quarteto.

Público-alvo: Estudantes de violão
Conhecimento prévio? Nível intermediário e avançado.
Faixa etária: A partir de 12 anos.
Horário: 5ª das 19h às 21h.
Limite de vagas: 1

Curso: Boca no Trombone
Visa desenvolver junto aos músicos repertório de música de câmara, formando duetos, trios e
quartetos.
Público-alvo: Alunos, ex-alunos da escola, bem como músicos residentes na cidade de
Guarulhose músicos dos seguintes instrumentos graves: Eufonio (bombardino) e tuba.
Conhecimento prévio? Possuir conhecimento de escalas maiores e menores, leitura musical
mínima.
Faixa etária: Sem limite de idade
Horário:
Limite de vagas: 20

Curso: trompete.com
Formação de duos, trios e quartetos de trompete, desenvolvendo nos integrantes a
capacidade de discernimento da linguagem musical presente em cada estilo.
Público-alvo: Alunos de trompete do Conservatório, bem como trompetistas residentes na
cidade de Guarulhos.
Conhecimento prévio? Leitura Musical, possuir ou ter acesso a instrumento. Ter interesse em
aprender e desenvolver a linguagens de variados gêneros musicais.
Faixa etária: A partir de 15 anos
Horário: 3ª das 18 h às 20h.
Limite de vagas: 8

ATIVIDADES DE ESPECIALIZAÇÃO
Curso: Jazz e Harmonia
O projeto aborda, em aulas de 3 horas de duração, prática de conjunto em ensinamentos de
harmonia e improvisação para música popular.
Público-alvo: Músicos que conheçam a formação e execução de escalas maiores e menores
que estejam habituados com a música popular.
Conhecimento prévio? Necessário 3 anos de experiência ou nível de proficiência suficiente
para executar repertório de Jazz. Instrumentos: Baixo, Piano, Teclado, Guitarra, Violão,
Saxofone, Trompete, Trombone, Clarinete e Voz.
Faixa etária: A partir de 13 anos
Horário:
Limite de vagas: 20 vagas

Curso: Grupo Ventania
A proposta é mostrar em linguagem popular a origem da improvisação em qualquer estilo,
fazendo os participantes aprender a criar e compor seus próprios temas.
Público-alvo: Alunos de Saxofone e músicos da comunidade.
Conhecimento prévio? Mínimo de 1 ano de estudo de saxofone.
Faixa etária: Não há limite de idade.
Horário: 4ª das 19h às 21h.
Limite de vagas: 20 vagas

Curso: Grupo Ketubá
Desenvolvimento da técnica percussiva utilizando instrumentos não convencionais (plástico,
madeira, ferro e couro), aliados a tecnologia, pretendendo ainda ser um espaço de
experimentação e produção artística. Desenvolvimento do estudo rítmico e de criação
coletiva.
Público-alvo: Alunos e Comunidade em geral
Conhecimento prévio? Não é necessário
Faixa etária: A partir de 12 anos
Horário: 6ª feira às 22h
Limite de vagas: 20 vagas

Curso: Improvisando
É voltado para a prática da música popular, abrangendo diversos estilos musicais, com enfoque
no Jazz e na MPB. Essa prática se dá através da execução de temas conhecidos, com ênfase na
criação de arranjos e na improvisação.
Público-alvo: Alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos, ex-alunos e pessoas da
Comunidade.
Conhecimento prévio? Possuir instrumento, fluência na execução do instrumento. Para
instrumentos melódicos e harmônicos: fluência em leitura musical de partitura e cifra, além de
conhecimento básico da formação de tríades e tétrades.
Faixa etária: Idade mínima de 15 anos
Horário: Sextas-feiras, das 19h às 22h.
Limite de vagas: 20

Curso: Caminhos da Percussão
Tem como foco a pesquisa dos principais ritmos brasileiros, cubanos, africanos e sua grade
rítmica através de sua história, localização pesquisa de instrumentos musicais tradicionais,
atuais, folclore e folguedos. Em cada encontro, serão trabalhadas técnicas principais dos
instrumentos de percussão, leitura rítmica de acordo com sua tradição e sua história.
Público-alvo: Comunidade e estudantes de percussão
Conhecimento prévio? Não é necessário
Faixa etária: A partir de 12 anos.
Horário: 5ª das 17h às 19h.
Limite de vagas: 1

