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MúSICA E ESCOlA
E D I T O R I A l

A escolha da música como tema 
central da escola para o presente ano 
letivo não poderia ter sido mais feliz. 
É ela uma das artes que mais sensibi-
lizam o ser humano.

Através da música canta-se o 
amor, enaltecem-se as nações, 
glorifica-se a liberdade, denuncia-se a 
injustiça, festeja-se a natureza, prega-
se a paz, solidarizam-se os homens.

Com ela convivemos desde os 
primeiros anos de vida, quando nossa 
mãe nos embalava ao som das meigas 
e melodiosas canções de ninar. Com 
ela aprendemos a sonhar mais cedo 
e a chegar a lugares distantes, cheios 
de aventura e mistério. 

A escola, dentre suas muitas mis-
sões, tem a de, além da transmissão 
da ciência e cultura, fomentar o cres-

cimento da sensibilidade através das 
artes, entre as quais a música, sem 
dúvida, merece papel de destaque.

Sabe-se que a poesia nasceu vol-
tada para o ouvido, não para a vista, 
embora, com o prestígio da escrita, 
possa parecer o contrário. Portanto, 
música e poesia são artes irmãs cujas 
existências nos fazem ver a vida com 
os encantos que ela nos oferece.



A música é uma das formas mais an-
tigas e valiosas de expressão da huma-
nidade e está sempre presente na vida 
das pessoas.

A música é uma força geradora de 
vida, uma energia que envolve o nosso 
ser por inteiro, atuando de forma podero-
sa sobre o nosso corpo, mente e coração.

Além de agregar, unir e congregar 
mensagens e valores, disciplinar e so-
cializar, a música forma o caráter e fa-

vorece o desenvolvimento integral da 
personalidade, o equilíbrio emocional 
e social.

Ela sempre esteve presente na cul-
tura da humanidade. Os poemas dos 
trovadores acompanhadas de sons e 
os poemas simbolistas, que visavam 
à musicalidade nas suas criações, são 
exemplos do uso artístico da música, 
cujo objetivo é proporcionar prazer aos 
ouvidos e evocar sentimentos.

A música pode ser considerada uma das 
artes que mais influenciam na sociedade.

Cada ritmo tem algo de especial ou 
mágico porque nos envolve, faz rir, cho-
rar, gritar, nos emocionar, relembrar e 
compreender.

É impossível viver sem música, ali-
mento para a alma.

Traga a música para sua vida.
Marcia Edy
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e N t r e v I sta

1) Qual é a sua formação acadêmica?
Inicialmente busquei um curso bas-
tante específico e fiz Bacharelado em 
Violão. Em seguida, encantada com 
a pedagogia musical, resolvi cursar 
Educação Artística com Licenciatura 
Plena em Música e Pós Graduação em 
Artes.

2) Para você, o que é Música? 
 Antes de tudo, uma linguagem. A 
Música põe cor na vida, no aprendi-
zado, nos momentos alegres e tris-
tes. A música certa, na hora certa, é 
capaz de potencializar as emoções 
humanas. 

3) A música é importante na sua vida? 
Por quê?
Certamente que sim. Além de ser o 
caminho que eu escolhi, como profis-
são ideal,é com a Música que eu me 
expresso, com ela me acalmo, com ela 
me emociono.

4) Qual a relação que você estabelece 
entre música e educação?
A Música é especialmente indicada para 
a educação do ser humano por inúme-
ros motivos. Como linguagem, ela abre 
mais um canal de comunicação da crian-
ça com o mundo. Além disso, a neuro-
ciência já comprovou que a música tem 
o poder de estimular os hemisférios ce-
rebrais por sua estrutura extremamente 
lógica e também por sua estreita relação 
com a emoção humana. Raciocínio, sen-
sibilidade e criatividade andam juntos.

5) Por que é importante ensinar música 
na escola?
Além dos benefícios que eu já citei, al-
guns estudos mostram que a criança 
é um ser musical por natureza. Assim 
como toda criança desenha, toda crian-
ça canta, dança. Por esse motivo, precisa 
ter a oportunidade de vivenciar a músi-
ca na escola bem como todas as outras 
formas de arte, seja por meio da apre-

ciação, composição ou interpretação.  
Outro fator importante é que a mídia faz 
da música uma constante na vida de to-
dos nós, manipulando o que a socieda-
de deve ou não gostar e aceitar. Somos 
bombardeados com jingles e uma diver-
sidade de estilos, muitos dos quais com 
uma qualidade duvidosa. Ao receber a 
educação musical, espera-se que um 
indivíduo tenha desenvolvido seu senso 
estético e estabeleça critérios próprios 
para escolher conscientemente o de que 
realmente gosta, preservando seus valo-
res e sua identidade cultural.

MúsICa – vIda eM Cada soM
PROFESSORA GISElA GIRAlDI COIMbRA

Por dentro da música
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Com a Palavra os Professores
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a MúsICa e o ser HUMaNo
Presente na vida de todo ser humano, desde os rituais dos 
povos primitivos a história da música se confunde com a 
própria história da humanidade. Da sonoridade do idioma 
aos ruídos e canções, a música possui papel fundamental no 
processo de formação de cada um, sendo parte indispensá-
vel no desenvolvimento das potencialidades do indivíduo.  A 
sensibilidade, a socialização, a acuidade auditiva, a atenção, 
o equilíbrio emocional entre outras, são alguns exemplos do 
que ela pode fazer pelo aprimoramento pessoal.

A música é muito mais do que uma simples combinações de 
sons e ritmos. Música é linguagem. Por meio da música, po-
demos transmitir ideias, sentimentos e sensações. Por meio 
da música podemos nos comunicar e fazer dela uma forma de 
expressão. Embora tenha uma estrutura complexa e extrema-
mente lógica, a linguagem musical pode ser aprendida desde 
a infância, intuitivamente. Podemos vivenciá-la de diferentes 
formas: apreciação, execução (reprodução) ou composição. É 

claro que, quanto mais se conhece dessa linguagem, melhor 
as possibilidades de exploração, mas não é preciso conhecer 
a fundamentação teórica da música para usufruir de todos os 
benefícios que ela proporciona, assim como não é necessário 
conhecer todas as regras gramaticais ou estilos literários para 
se apreciar um bom livro ou se emocionar com um poema.

A música também é “vibração”, é combinação de sons e rit-
mos, intensidades e timbres dos mais variados. E como vibra-
ção, sua aplicação na medicina tem inúmeras possibilidades.

Enfim, seja no campo da ciência, no plano espiritual, emocio-
nal ou cognitivo, acima de tudo a música nos dá prazer. E só 
por isso que ela nos faz bem. Nos alegra, nos acalenta.

Platão já dizia “A música é o remédio da alma” e quem nunca 
ouviu o ditado “Quem canta, seus males espanta”?

Gisela Giraldi Coimbra
Professora de Música do Ensino Fundamental

e N t r e v I sta

1) O que é música para o senhor?
A música tem a capacidade de fazer 
com que as pessoas fiquem mais apura-
das para aquilo que acontece. Ela é uma 
arte presente na formação intelectual 
de todos nós.
2) De onde surgiu esta paixão pela mú-
sica?
Ela sempre fez parte de mim. No entan-
to, a música entrou na minha vida, de 
forma mais incisiva, no período da ado-
lescência para a fase adulta. Comecei a 
estudar como autodidata e depois en-
trei para a Escola Municipal de Música 
de São Paulo. Em seguida, fiz parte da 
Fundação das Artes, em São Caetano 
do Sul, e me formei em bacharel pela 
Faculdade de Música de Santos. Sem-
pre estudei com professores particula-
res, fiz workshops e participei de uma 
série de festivais. A música determinou 
minha opção de carreira profissional.

3) Quando começaram as atividades 
da Escola Simonian de Música?
Começamos em 1995. São 18 anos 
trabalhando com o aprendizado de di-
ferentes instrumentos, atividades em 
grupos, apresentações em teatros. 
Todo ano nos apresentamos no Teatro 
Brás Cubas ou Guarany em Santos.
4) Muitos educadores acreditam que a 
música é capaz de transformar o ambien-
te escolar. a que tipo de transformação o 
senhor acredita que eles se referem?
A música sempre gera uma reação nas 
pessoas. Dependendo do que é mostra-
do à criança, há diferentes respostas. 
Percebem-se, por exemplo, mudanças 
no nível de concentração e uma maior 
disciplina dos alunos.
5) E o que seria relevante no ensino de 
música nas escolas?
Não se pode apresentar aos alunos ape-
nas teoria. É necessário que a música seja 

trabalhada de forma lúdica, contando 
uma história num determinado contex-
to. A escola pode apontar os composito-
res brasileiros que são maravilhosos e os 
diferentes tipos de canções e ritmos.
6) Todos os gêneros musicais podem 
ser trabalhados na escola ou os alunos 
precisam ter acesso apenas aos que 
são considerados clássicos?
Nem sempre o que é clássico é bom. 
Tem muita música clássica que é chata. 
Todos os gêneros musicais precisam ser 
levados em conta na escola. Os profes-
sores podem trabalhar com músicas 
populares, eruditas, românticas, rock. 
O importante é abrir esse leque de pos-
sibilidades.

JOSé SIMONIAN 
MúSICO E DIRETOR DA ESCOlA SIMONIAN DE MúSICA

MúsICa: UMa forMa de arte
A música é parte importante do nosso cotidiano. Ela nos 
acompanha como uma das expressões artísticas mais prati-
cadas e populares em todo o mundo, pois, em essência, está 
fortemente ligada ao desenvolvimento humano.

Enquanto expressão da arte registra sentimentos e emoções 
através de sons combinados.

No decorrer dos tempos, evoluiu até sua propagação em lar-
ga escala, com a utilização do rádio e, em seguida, das novas 
mídias e tecnologias, que passaram a gravar, capturar, repro-

duzir e distribuir música para todos os cantos do planeta.

A música do século XXI traz como princípio a liberdade, com 
a experimentação de novos gêneros e formas inovadoras, a 
partir da disseminação de instrumentos musicais eletrônicos.

A música, portanto, como expressão pura da arte é marca da 
criatividade e história humana.

Elder Savietto
Prof. de Desenho Geométrico e Artes
do Ensino Fundamental II

Com a Palavra os Professores

José simonian entre os filhos e 
ex-alunos do Universitas
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Com a Palavra os Alunos
TEMA: O DIA DA MÚSICA. GÊNERO: NARRATIVA DE AVENTURA.

Eu gosto de música???
Nas últimas férias de verão, Víctor foi na casa de seu 
colega de classe Eduardo, mais conhecido como Dudu.
Dudu adorava ouvir músicas, uma diferente de outra. Seu 
sonho era ser cantor, mas não sabia como iria ser tão 
popular assim...
Víctor e Dudu foram escutar música, mas Víctor disse:
- Dudu, nunca escutei música em minha vida, não gosto 
de música, “me” desculpe, mas podemos brincar de outra 
coisa, por favor?
Dudu ficou impressionado e disse:
- Como? Não é possível, você precisa ouvir uma música! Já ouviu falar em Enge-
nheiros do Hawaii? O título da música era Era um garoto!
Dudu ficou cantando a música e Víctor ficou paralisado. Dudu levou um susto e 
disse:
- Víctor, tudo bem?
Víctor olhou para ele e disse:
- Dudu, como é bom ouvir música!!! Estou ouvindo e viajando junto com ela! Real-
mente é demais a música, quero considerar hoje o Dia da Música!
Dudu disse:
- Que bom, mas acho que todo o dia é Dia da Música!
Dudu ficou tão feliz e pensou: “ Parece que salvei um dia, ensinei meu amigo a 
gostar de música!”
Víctor disse ao Dudu:
- Dudu, você gostaria de ser cantor, não é mesmo?
Dudu disse:
- Sim, sempre quis ser cantor, mas já sou!
Víctor ficou assustado e disse:
- Você? Cantor? Sério?
Dudu disse:
- Sim, e você também, sabia? Não precisamos ser famosos, populares, lindos.... Só 
basta cantar, gostar, acreditar na música, viajar na música, aí sim somos cantores. 
Não quero ser mais, popular, cantor de shows, sou quem eu sou, posso ser cantor 
cantando!
Víctor disse:
- É verdade, Dudu, puuuuura verdade, você é um amigo demais! Te adoro, amigão.... 
Os dois deram um abraço bem apertado.
Eu também acho que não basta ser um cantor lindo, popular, se você não tem 
um coração bom, cantando e gostando da música, Você pode, sim, ser um cantor 
quando você quiser.... FELIZ DIA DA MÚSICA!!!
Luiza Mendes Aquino – 6º ano

TEMA: PARÓDIA “EPITÁFIO” - TITÃS.
GÊNERO: PARÓDIA.

Cantarolando
Devia ter amado mais
Ter brincado mais
Ter visto o som nascer
Devia ter cantado mais
E até errado mais
Esperando amanhecer

Queria ter decorado
As músicas como elas são
Cada um sabe a música
E o refrão que traz no coração

O acaso vai me enlouquecer
Enquanto eu não decorar a música
O acaso vai me enlouquecer
Enquanto eu não decorar

Devia ter criticado menos
Desafinado menos
Ter visto o som se pôr
Devia ter me importado menos
Com versos pequenos
Ter morrido cantor

Queria ter aceitado
O título como ele é
A cada um cabem versos
E a estrela que vier

O acaso vai me enlouquecer
Enquanto eu não cantar música
O acaso vai me enlouquecer
Enquanto eu não cantar... (2x)

Devia ter criticado menos
Desafinado menos
Ter visto o som se pôr...

Juan Garcia Gonzalez – 8º ano

TEMA: A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA VIDA
DO SER HUMANO. GÊNERO: POESIA

A música
A maioria gosta de 
cantar,
Seja no carro, escola 
ou banho a tomar.
Se você a letra 
esquecer,
Sem problema, todos 
vão entender.
Quando música 
escutamos, 
Mais felizes ficamos.
Pensando na pessoa amada 
Ou lembrando uma história inacabada.
Música é para diversão,
Para quem gosta de curtição,
Para o tempo passar,
Ou a noite toda dançar.
Quem não gosta de uma bela canção?
Pessoas que não têm bom coração!
Música faz a gente se apaixonar,
Experimente, você vai gostar!
Rafaela G. Ferino – 7º ano

TEMA: A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA VIDA DO SER HUMANO.
GÊNERO: PARÓDIA.
MÚSICA ESCOLHIDA: “ÓCULOS”, PARALAMAS DO SUCESSO.

Canto
Se os produtores do Leblon
Não querem mais me ouvir
Eu canto a música!
E volta e meia
Eu entro com meu violão
Eu canto a música!
Se eu “tô” alegre
Eu ponho a voz e canto, tudo bem!
Mas se eu “tô” triste eu tiro a voz
Eu não canto pra ninguém.

Por que você não olha pra mim? Ô ô
Me diz se eu canto mal...ô ô
Por que você não olha pra mim?
Por trás dessa voz tem um cara legal
Oi, Oi, Oi, Oi, Oi...

Eu decidi dizer que eu nunca fui o tal
Era mais fácil se eu tentasse
Fazer charme de cantor profissional...
Se eu te disser

“Periga” você não acreditar em mim
Eu nasci com esse talento
Eu sempre fui assim!

Por que você não olha pra mim? Ô ô
Me diz se eu canto mal..ô ô
Por que você não olha pra mim?
Por trás dessa voz sou um cara legal

Por que você não olha pra mim? Ô ô
Por que você diz sempre que não? Ô ô
Por que você não olha pra mim?
Depois dessa voz tem a parte do violão.
 
Mariana Benith Rosa – 8º ano
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M o M e N t o  C U lt U r a l

eNQUete realIZada CoM PaIs e MÃes de 
alUNos dUraNte o MoMeNto CUltUral

PROJETO: MúSICA
Valeu a pena!! Valeu a pena!!!
Podemos ter união e paz através 

da música!!
Cantores, bandas e o museu de 

música nos fizeram voltar no tempo... 
Lembranças, alegrias, sorrisos, 

muita emoção é que vimos nos olhos 
dos alunos, pais, professores e amigos 
do Universitas.

Uma manhã regada a muita músi-
ca!

Maravilhosos os trabalhos expos-
tos dos alunos, desenvolvidos na dis-
ciplina Arte.

Agradecemos as doações para a 
nossa campanha solidária, com a qual 
iremos ajudar a várias instituições.

Valeu a pena!! Valeu a pena!!!

Entrevistado 1 Ritmo, vida, alegria. Sim. Porque adoro 
música.

Pop rock. Nasci numa 
época de ótimas 
bandas.

Wherever you go. Sim. Porque tenho 
contato com colegas 
de meu filho.

Entrevistado 2 Música para mim 
é tudo. Música 
alimenta a minha 
alma.

Muito! Porque sou 
músico.

MPb. Porque toco 
muito este gênero 
musical.

O acaso (Ivan lins). Sim.  Porque é uma 
iniciativa boa para os 
jovens.

Para você, o que é 
Música?

A música é 
importante na sua 

vida? Por quê?

Qual é o seu 
gênero de música 

preferido? Por quê?

Qual é a “música 
de sua vida”?

você está gostando 
do Momento 

Cultural? Por quê?

Entrevistado 4 vida. Sim. Para me fazer 
feliz.

MPb, rock e jazz. 
Porque são músicas 
que acalmam, 
alegram e trazem paz 
interior.

Yellow submarine. Foi 
quando conheci o meu 
marido.

Adorando, porque 
é um momento que 
todos interagem.

Entrevistado 6 é paz, é relaxamento. Sim, pois eu encontrei 
a minha paz.

De todos, menos 
samba e pagode.

bolero Ravel. Sim, pois está 
mostrando o talento 
de cada um.

Entrevistado 3 é um momento 
alegre, de inspiração.

Sim. Porque ela me 
deixa relaxar.

Samba, MPb. é o 
estilo que mais gosto.

Amor perfeito. sim. é uma atividade 
boa para os pais e 
alunos.

Entrevistado 5 Uma manifestação 
cultural, uma 
forma de expressar 
sentimentos, 
expressar alegria em 
ritmo.

Sim, ela é importante. 
Pois ela alegra o 
ambiente. Ela traz 
alegria, é uma forma 
de descontração 
e uma forma de 
interação com as 
pessoas que estão ali 
ouvindo-a.

Eu gosto de rock, 
de axé, samba, pois 
gosto de dançar com 
as minhas filhas.

Nossa, tem várias. Mas 
a que mais marcou foi 
The sea of love, mas 
não sei de quem é a 
música.

Sim, porque as 
apresentações estão 
sendo bonitinhas.

Entrevistado 7 é alegria. bastante. Porque é o 
momento de união 
com os filhos e festas.

Pop e Rock. é o que é 
da minha época.

Pink Floyd, Take it 
back.

Muito. Pois é um 
momento de união e 
confraternização.

Entrevistado 8 Música é vida. Sim. Me faz feliz. Pop e Rock. Por que 
me identifico.

Índios, legião Urbana. Sim. é muito alegre.

Entrevistado 9 vida. Muito. Porque traz 
paz e alegria.

eclética. Pois a cultura 
nos permite isso.

Não tenho uma música 
preferida na minha 
vida. Minha vida é 
uma trilha sonora.

Muito, pois me trouxe 
alegria.
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Formatura 9º ano
A alegria dos formandos 2012, em 
festa que marcou a conclusão do 
Ensino Fundamental. 

Recepção dos novos 
alunos 2013
Os novos alunos do Colégio Universitas 
foram recepcionados por toda a 
equipe no dia 1º de fevereiro de 2013. 
Através de várias atividades criativas 
e divertidas, recebemos, de braços 
abertos, nossos novos amigos. Bem-
vindos!

Carnaval 2013
No dia 08 de fevereiro, com muita 
música e alegria, brincamos pra valer 
no CarnaUni.

Festa do St. Patrick – 
Período Ampliado
No dia 17 de março os países de 
língua inglesa comemoram o Dia 
de St. Patrick, padroeiro da Irlanda. 
Os alunos do Período Ampliado 
comemoraram esta dada tão 
importante nos dias 13 e 14 de março.

Dengue – Jardim II 
(2013)
Um bichinho muito inconveniente 
anda passeando entre nós. E juntos 
precisamos combatê-lo. Por esse 
motivo, os alunos do Jardim II fizeram 
uma ronda pela escola para eliminar 
possíveis focos da dengue. Aprenderam 
também a montar uma armadilha 
para capturá-lo. Esta semana foi de 
aprendizados e conscientização do 
combate à dengue.

Páscoa – Jardim II 
(2013)
Neste dia cheio de surpresas, os alunos 
do Jardim II receberam a visita do 
Coelhinho e puderam aprender sobre a 
história da páscoa.

vôlei amistoso
Amistoso de vôlei aconteceu no 
último dia 05/04 (sexta) entre nossas 
meninas e a equipe da Medicina. Esse 
jogo teve como objetivo promover e 
tentar entusiasmar as alunas que estão 
começando na modalidade na nossa 
escola.

1

2

3

6

4

5

7

1. Formatura 9º ano
2. Recepção dos novos alunos 2013
3. Recepção dos novos alunos 2013
4. Carnaval 2013
5. Festa do St. Patrick – Período Ampliado
6. Dengue – Jardim II (2013)
7. Páscoa – Jardim II (2013)
8. vôlei amistoso
9. 3º ano – Roteiro histórico de Santos
10. Colégio Universitas – 34 anos
11. Excursão ao Aquário Municipal de São Paulo
12. Museu do Futebol – São Paulo
13. Dia das Mães
14. Dia das Mães
15. Festa Junina
16. Colégio Universitas – 34 anos
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3º ano – Roteiro 
histórico de Santos
Os alunos do 3º ano estudaram um 
pouco da história do nosso município e 
visitaram o centro histórico de Santos 
com muito entusiasmo e alegria, 
confrontando o que foi visto em sala de 
aula com o espaço real. Veja um pouco 
de nosso roteiro através das fotos!

Aquário Municipal e 
Musel do Futebol
Os alunos do 7º ano visitaram o 
Aquário Municipal de São Paulo e o 
Museu do Futebol. Além da diversão, 
puderam conhecer um pouco mais 
sobre temas presentes na proposta 
curricular.

Colégio Universitas –
34 anos
Universitas é...
Conjunto, união, companheirismo, 
amizade, eficiência, cooperação,
responsabilidade, labuta, prazer, 
gratidão.
A data foi comemorada pelos 
alunos e com uma churrascada para 
professores, funcionários e estagiários.

Dia das Mães
Os alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental comemoraram o dia das 
mães, com uma especial homenagem 
preparada para elas.

Festa Junina
A música deu o tom para a 
diversão no arraial do Universitas. 
Encerramos o semestre com uma 
alegre confraternização entre alunos, 
familiares e professores.
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OlIMPÍADAS
O aluno Matheus Neves de Jesus Oliveira Santos 
participou da XXXIV Olimpíada Brasileira de 
Matemática em dezembro de 2012 e foi con-

vidado a participar da 
Olimpíada de Maio, uma 
competição de caráter 
internacional, em 12 pa-
íses ibero-americanos, 
dedicada a estudantes 
jovens.

10 kM a trIbUNa
O dia começou garoando, mas não impediu que 
a equipe do Universitas participasse da 28ª Cor-
rida 10 Km Tribuna FM - Unilus. A largada foi na 
rua João Pessoa. Lá a galera estava agitada, com 
muita alegria e animação.
Muitos estavam ali pela primeira vez. Depois de 
um breve aquecimento, o sinal de largada soou 
e a caminhada foi iniciada.
Durante o percurso a equipe cantou, brincou, 
riu e emocionou.
Várias vezes receberam aplausos nas ruas, pois esta-
vam ali representando os educadores!
A escola brilhou pelas ruas de Santos!
Passo a passo a equipe chegou ao final da corrida, 
em um tempo menor que o do ano passado. Agora 
todos estão animados para a corrida do ano que vem 
e já confirmaram sua presença.

E M  F O C O

alUNa do ColégIo 
UNIversItas veNCe 
CoNCUrso NaCIoNal
A aluna Isabelle Armani Duarte Barreto, do 6º 
ano do Ensino Fundamental, foi a vencedora do 
22º CONCURSO DE PINTURA INFANTIL BAYER – 

Brasil, na categoria 10 a 
11 anos. O tema deste 
ano foi “Água: A fonte 
da vida”.

Existem muitas pes-
quisas que comprovam a 
importância da música em 
nossas vidas, mas não é 
preciso ser um profissional 
para perceber os efeitos 
que ela exerce sobre nós.

Quando falamos de 
crianças então, a música 
torna-se importantíssima 
fonte de estímulos, de 
equilíbrio, de felicidade.

Quando cantam, as 
crianças trabalham sua 
concentração, memori-
zação e consciência cor-
poral.

Quando cantam em 
grupo, desenvolvem a so-
cialização, elevam a auto-
estima, a responsabilida-
de em grupo e o respeito 
mútuo.

A música aproxima as 
pessoas, crianças que têm 
contato com a música es-
tabelecem uma comuni-
cação mais harmoniosa 
com outras crianças e, em 
contra partida, criança que 
aprende a tocar um instru-
mento aprende a ficar so-
zinha, sem se sentir solitá-
ria ou carente de atenção.

Villa-Lobos já dizia que 
a música é uma força mais 
poderosa que a eletrici-
dade, pois move almas, e 
que era preciso ensinar o 
mundo inteiro a cantar!

Marcos Canduta – 
músico e colaborador

do UNIpais

A IMPORTâNCIA
DA MúSICA 
PARA AS
CRIANÇAS

Iv festival Winner sports 
de basquetebol
Os alunos da categoria sub 10 do Colégio Uni-
versitas foram os grandes campeões do IV Fes-
tival Winner Sports de Basquetebol. As partidas 
foram disputadas no Ginásio do Colégio Santista 
(CAIS). O apoio dos pais foi muito importante 
para a conquista desse campeonato.

Em novembro deste ano o Coral Univozes (adul-
to) completará dois anos. Período de grandes 
realizações: Concertos em teatros da Baixada 
Santista (o Concerto Ternura, acompanhado 
pela Banda Marcial de Cubatão no Teatro Brás 
Cubas, foi visto por cerca de 500 pessoas) como 
em outros estados como Caxambu –MG- agen-
dado para este ano. Sucesso também em enti-
dades sociais e artísticas. Tudo isto resultado 
do total apoio do nosso Colégio que valoriza o 
aprendizado musical  que incentiva a imagina-
ção, a memória, a iniciativa, a solidariedade e 
diminui o estresse.
As inscrições para novos cantores podem ser fei-
tas na secretaria e não é necessária experiência 
anterior.
Regencia: Sandra Diogo Moço.

PARA USO DOS CORREIOS

Mudou-se Falecido
Desconhecido Ausente
Recusado  Não procurado
Endereço insuficiente
Não existe número indicado

Informação escrita pelo porteiro ou síndico.

Reintegrado no serviço postal em ___/___/___

Em ___/___/___        ______________________
 Responsável

rua venâncio José lisboa, 06
  Ponta da Praia - Santos / SP    CEP: 11030-080

UNIpais

Coral adulto UNIvoZes 
do Colégio Universitas


