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oficina de musicalização infantil para educadores 
Profª M.e Vivian Agnolo Madalozzo- Alecrim Dourado Formação Musical
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FIc

Profª. M.e Vivian Dell'Agnolo - Alecrim Dourado Formação Musical

Indaial celebrará a chegada da Primavera com uma semana dedicada a música
através da troca de conhecimentos entre os interessados nos diversos segmentos
musicais, com a realização de atividades como master classes e workshops gratuitos. A
proposta é promover um intercâmbio de aprendizados relacionados ao segmento.
 
A Oficina de Musicalização Infantil para Educadores abordará temas vinculados ao
desenvolvimento musical infantil e as práticas docentes para o aperfeiçoamento de
educadores e recreadores na condução das atividades musicais, bem como jogos e
brincadeiras musicais adaptáveis para o ambiente da sala de aula, utilizando os
diversos recursos do meio escolar.
 
A oficina será ministrada pela Professora M.e Vivian Agnolo Barbosa Madalozzo,
Professora de Educação Musical Infantil há 18 anos, docente do curso de Licenciatura
em Música da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Doutoranda em Estudos da
Criança pela Universidade do Minho (Braga, Portugal), Mestre em Música – Educação
Musical, Cognição e Filosofia da Música pela Universidade Federal do Paraná e
graduada em Música pela mesma instituição. Atua na capacitação de professores,
bem como pesquisadora, produtora de eventos científicos e publicações na área
musical. É sócia-proprietária da Escola Alecrim Dourado Formação Musical, que atua
como espaço de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
formação musical em diferentes níveis, desde a musicalização infantil até a formação
de docentes para a educação musical.
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