
 
CIRCULAR nº 09 /2013 

Bauru, 08 de março de 2013. 
 

 

De: Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais/DPPPE 

Para: Unidades Escolares do Ensino Fundamental 

Assunto: Projeto “Mil vozes” – 2013 

 

Esta Secretaria, por meio do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 

Educacionais, informa às Unidades Escolares sobre o Projeto “Mil Vozes”. 

O referido projeto objetiva proporcionar aos alunos o acesso à música, desenvolver a 
percepção musical por meio de exercícios e atividades lúdicas, buscando o aprimoramento 
expressivo no fazer artístico com maior consciência das potencialidades da voz, enquanto 
instrumento de produção sonoro-musical, além de atender a lei 11.769, que versa sobre o ensino 
de música nas escolas.  

Outro objetivo significativo é a ampliação do repertório artístico-musical dos alunos 
envolvidos, garantindo a eles, o acesso ao patrimônio cultural historicamente acumulado pelo 
homem. É uma ação qualitativa que visa ampliar o trabalho já realizado pelos professores de arte.  

As escolas receberão como material de apoio: uma apostila com as letras das músicas e 

dois CDs com o repertório do projeto.  

Este trabalho será desenvolvido durante o ano letivo, junto às classes de 4º e/ou 5º anos 
do Ensino Fundamental. Os professores das salas, que participarem do projeto, ficarão 
responsáveis pelo ensaio das músicas e, caso queiram, poderão ampliar os conteúdos 
articulando-os com as demais áreas do conhecimento como: língua portuguesa, história, 
geografia, estudando as letras das músicas, biografia dos músicos, regiões, cultura local, regional 
entre outros.  

O professor de arte da unidade escolar poderá acompanhar, colaborar e ampliar o projeto 
em suas aulas, visto que a música é uma linguagem pertencente à sua área e faz parte dos 
conteúdos obrigatórios da disciplina.  

Essas são apenas algumas sugestões que poderão ser realizadas pelas equipes 
escolares, como também outras sugestões serão bem-vindas a colaborarem para o sucesso do 
projeto. 

A Secretaria da Educação disponibilizará a assessoria de três professores que 
acompanharão, durante o ano, os ensaios e demais atividades relacionadas ao projeto. Seguem 
em anexo os nomes dos professores e as escolas que ficarão sob a responsabilidade de cada um 
deles.  

Esperamos contar com a colaboração de todos. 
 

 Atenciosamente,   

 

   

 

________________________________                           ______________________________ 

   Prof.ª Dr.ª Vera Mariza Regino Casério                                    Prof.ª Esp. Fernanda C. Bechara Fantin   

      Secretária da Educação Municipal                                     Diretora do Departamento de Planejamento,  

                                                                                                  Projetos e Pesquisas Educacionais                                                                         

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

Estado de São Paulo 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Fone – (014) 3234-1977 
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PROJETO MIL VOZES 2013 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS EM ASSESSORAR OS ENSAIOS 

 
 

 

 
 
 
 
Profº. José Vitor F. Bertizoli 

 
 
EMEF Claudete da Silva Vecchi  
EMEF Etelvino Rodrigues Madureira  
EMEF Geraldo Arone  
EMEF Ivan Engler de Almeida  
EMEF Maria Chaparro Costa  
EMEF Prof. Waldomiro Fantini  
 
 
 

 
 
 
Profª. Maria Martha Martins 
Ferraz 

 
 
EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo  
EMEF Lourdes de Oliveira Colnaghi  
EMEF Thereza Tarzia - Irmã Rosamaria Tarzia  
 
 
 

 
 
 
 
 
Profº. Roberto Vergílio 
Soares 

 
 
EMEF Alzira Cardoso  
EMEF Cônego Aníbal Difrância  
EMEF José Francisco Junior "Zé do Skinão" 
EMEF Nacilda de Campos  
EMEF Prof. José Romão  
EMEF Santa Maria  
NER- Núcleo de Ensino Renovado Lydia Alexandrina 
Nava Cury  
 
 

 
 

Dúvidas ou maiores informações, entrar em contato com a  Prof.ª Yaeko 
Nakadakari Tsuhako pelo telefone 3234-4693, do Departamento de Planejamento, 
Projetos e Pesquisas Educacionais. 


