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SEJAM BEM-VINDOS
O Espaço Musical do Colégio Pedro II é conduzido pelo

Departamento de Educação Musical e fica situado no Campus São
Cristóvão II.  Em 2021, continuaremos com nosso trabalho online

em consonância com as normativas sanitárias da instituição. 
 Serão oferecidos vários cursos, cada um com suas próprias
características.  As inscrições serão feitas por formulário e

obedecerão ordem de envio desse formulário.
O link dos formulários de inscrição estará disponível a partir do

dia 22/02/2021.
 

BONS ESTUDOS MUSICAIS!!
 

Equipe do Espaço Musical
Coordenação: Prof. João Lanzillotti

 
 



Apreciação
Musical e

História da
Música

Escutar música, não é apenas
ouvi-la, mas saber apreciá-la.
Nessa oficina, faremos um
passeio pela história para
conhecer compositores como
Bach, Mozart e Beethoven, e
para descobrir o que faz a
música deles ser tão especial.
Para isso, nenhum pré-requisito
é necessário, basta estar disposto
a se aventurar pelo maravilhoso
mundo da música!

Público-alvo: Comunidade
escolar CPII

Vagas: 100

Sextas-feiras: 15h às 17h

Profs. Pedro Borges e Samuel
Andrade



Para servidores(as),
responsáveis e demais
membros da comunidade
escolar serem felizes cantando
músicas populares de
diferentes estilos e períodos,
desenvolvendo técnica vocal e
musicalidade.
Os ensaios serão remotos às
quartas-feiras de 17h às 19h,
até que possamos voltar ao
Espaço Musical.

Público-alvo: Comunidade
escolar CPII

Vagas: 10

Ensaios: Quartas-feiras de 17h
às 19h

Prof. Maurício Durão

Coral
Comunitário



Nessa oficina, trabalharemos a
flauta doce por meio de um
repertório bastante variado
que visa tanto o
aperfeiçoamento individual,
quanto a prática de conjunto.
Por isso, essa oficina se destina
a alunos a partir do 5º ano.

Público-alvo: estudantes do
Colégio Pedro II, a partir do
5°ano.

Quartas-feiras:
Turma 1: 11h30 às 12h30
(10 vagas)

Turma 2: 12h30 às 13h30
(10 vagas)

Prof. Samuel Andrade 

Flauta
Doce



Esse curso pretende instigar e
ampliar a experiência
musical na flauta transversal,
a escuta e a prática musical.
Para ingresso, é necessário
possuir o instrumento e ser
iniciado na flauta, pelo
menos as noções básicas. 

Público-alvo: estudantes do
Colégio Pedro II e demais
membros da comunidade
escolar CPII.

Vagas:20

Encontros: segundas-feiras,
das 11h30min às 13h30min.

Prof. Roberto Stepheson

Flauta
Transversal



Linguagem
Musical

para Não
Iniciantes

Essa oficina é voltada para
quem já possui algum
conhecimento de leitura e
escrita musical. Nosso foco é o
estudo da Teoria e da
Harmonia, com objetivo de
ajudar no aprendizado de
instrumentos, na preparação
para o THE de Música ou para
desenvolvimento pessoal na
Linguagem Musical.

Público-alvo: Comunidade
escolar CPII

Vagas: 15

Terças-feiras: 13h30 às 15h

Prof. Pedro Borges



Teclado
Iniciante

Esse curso é voltado para
quem está iniciando no
teclado. É necessário que o
aluno possua o
instrumento. 

Público-alvo: estudantes do
Colégio Pedro II do 4º ou 5º
ano.

Vagas:2

Quintas-feiras:10h às 10h:50

Profa. Maria Luiza



Teclado
para Não
Iniciantes
(Música
Popular)

Esse curso é voltado para
quem busca se aprimorar na
prática do teclado por meio do
repertório de música popular,
principalmente nos gêneros
musicais brasileiros (Bossa
Nova, Samba, Choro, Baião,
etc).
É recomendável que o aluno
tenha algum conhecimento de
leitura de cifras.

Público-alvo: Comunidade
escolar CPII

Vagas:8

Terças-feiras: 16h30 às 18h

Prof. Pedro Borges



Teclado
para Não
Iniciantes
(Música
Clássica)

Esse curso é voltado para
quem busca se aprimorar na
prática do teclado por meio do
repertório de música clássica.
É recomendável que o aluno
tenha algum conhecimento de
leitura de partitura.

Público-alvo: Comunidade
escolar CPII

Vagas:8

Terças-feiras: 15h às 16h30

Prof. Pedro Borges



Teclado
para 

 Iniciantes
 

Esse curso é voltado para
quem está iniciando no
teclado. É recomendável que o
aluno possua o instrumento.

Público-alvo: Comunidade
escolar CPII

Vagas:15

Sextas-feiras: 13h30 às 15h

Prof. Pedro Borges



Estudos para iniciantes que
pouco ou nunca tocaram.  É
necessário possuir o
instrumento.

Público-alvo: estudantes do
Colégio Pedro II e
comunidade do CP2.

Vagas: 10

Quintas-feiras:11h:00 às 12h:30

Prof. João Lanzillotti

Violão para
iniciantes 



Violão
para

quem
já toca

Estudos para quem já toca
músicas no instrumento.
Objetivo de aperfeiçoamento
e violão instrumental em
grupo.

Público-alvo: estudantes do
Colégio Pedro II

Vagas: 7

Quintas-feiras: 12h:30 às 14h

Prof. João Lanzillotti


