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CANTO   E   CORAL   Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   musical   na   área   de   canto   e   coral;   
Auxiliar   em   aulas   gratuitas   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Ensaiar   peças   musicais   para   apresentações;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   ao   canto;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar   o   aluno   na   conscien�zação   da   necessidade   do   estudo   diário;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   

  

  
VIOLÃO   

Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   musical   na   área   de   violão;   
Auxiliar   em   aulas   gratuitas   de   violão   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Ensaiar   peças   musicais   para   apresentações;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   ao   instrumento;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar   o   aluno   na   conscien�zação   da   necessidade   do   estudo   diário   do   instrumento;   
Auxiliar  na  busca  de  relatórios  específicos  para  instrumento  nos  diversos  níveis  de              
aprendizagem   relacionados   ao   nível   de   estudo   dos   alunos;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   
Controlar  a  dinâmica  de  emprés�mos  de  instrumentos  musicais  aos  alunos,            
conscien�zando-os   pela   preservação   dos   mesmos.   

  
  

VIOLINO   
Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   musical   na   área   de   Violino;   
Auxiliar   em   aulas   gratuitas   de   violino   para   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Ensaiar   peças   musicais   para   apresentações;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   ao   instrumento;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar   o   aluno   na   conscien�zação   da   necessidade   do   estudo   diário   do   instrumento;   
Auxiliar  na  busca  de  relatórios  específicos  para  instrumento  nos  diversos  níveis  de              
aprendizagem   relacionados   ao   nível   de   estudo   dos   alunos;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   
Controlar  a  dinâmica  de  emprés�mos  de  instrumentos  musicais  aos  alunos,            
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conscien�zando-os   pela   preservação   dos   mesmos.   
  

  
INSTRUMENTOS   DE   
SOPRO   

  
Auxiliar  na  divulgação  e  incen�vo  à  comunidade  na  iniciação  musical  na  área  de  instrumento                
de   sopros   (Clarinete,   Flauta   Doce   e   Saxofone);   
Auxiliar  em  aulas  gratuitas  de  instrumentos  de  sopro  para  alunos  da  comunidade  indaialense               
em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Ensaiar   peças   musicais   para   apresentações;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   ao   instrumento;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar   o   aluno   na   conscien�zação   da   necessidade   do   estudo   diário   do   instrumento;   
Auxiliar  na  busca  de  relatórios  específicos  para  instrumento  nos  diversos  níveis  de              
aprendizagem   relacionados   ao   nível   de   estudo   dos   alunos;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   
Controlar  a  dinâmica  de  emprés�mos  de  instrumentos  musicais  aos  alunos,            
conscien�zando-os   pela   preservação   dos   mesmos.   

  
VIOLA   CAIPIRA   Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   musical   na   área   de   Viola   Caipira;   

Auxiliar   em   aulas   gratuitas   de   Viola   Caipira   para   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Ensaiar   peças   musicais   para   apresentações;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   ao   instrumento;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar   o   aluno   na   conscien�zação   da   necessidade   do   estudo   diário   do   instrumento;   
Auxiliar  na  busca  de  relatórios  específicos  para  instrumento  nos  diversos  níveis  de              
aprendizagem   relacionados   ao   nível   de   estudo   dos   alunos;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   
Controlar  a  dinâmica  de  emprés�mos  de  instrumentos  musicais  aos  alunos,            
conscien�zando-os   pela   preservação   dos   mesmos.   

  
VIOLONCELO   Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   musical   em   Violoncelo;   

Auxiliar   em   aulas   gratuitas   de   violoncelo   para   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Ensaiar   peças   musicais   para   apresentações;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   ao   instrumento;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar   o   aluno   na   conscien�zação   da   necessidade   do   estudo   diário   do   instrumento;   
Auxiliar  na  busca  de  relatórios  específicos  para  instrumento  nos  diversos  níveis  de              
aprendizagem   relacionados   ao   nível   de   estudo   dos   alunos;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
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presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   
Controlar  a  dinâmica  de  emprés�mos  de  instrumentos  musicais  aos  alunos,            
conscien�zando-os   pela   preservação   dos   mesmos.   

  
  
  
  

TEATRO   

  
  

Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   ao   teatro;   
Auxiliar   em   aulas   gratuitas   de   teatro   para   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Realizar   ações   de   prá�cas   ar�s�cas   para   apresentações   públicas;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  audições  musicais  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de               
Cultura;   
Auxiliar  na  busca  de  relatórios  específicos  para  avaliação  dos  níveis  de  aprendizagem              
relacionados   ao   nível   de   estudo   dos   alunos;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   
Gerir   e   dirigir   espetáculos   cênicos;   

  
  

DANÇAS   
FOLCLÓRICAS   
(alemã,  italiana  e     
polonesa)   

Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   de   danças   folclóricas;   
Auxiliar  em  aulas  gratuitas  de  dança  folclórica  para  alunos  da  comunidade  indaialense  em               
geral;   
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   a   danças   folclóricas;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  mostras  de  dança  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de                
Cultura;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   

  
  

DANÇAS   URBANAS   
  

Auxiliar   na   divulgação   e   incen�vo   à   comunidade   na   iniciação   de   danças   urbanas;   
Auxiliar   em   aulas   gratuitas   de   Dança   Urbana   para   alunos   da   comunidade   indaialense   em   geral;  
Auxiliar   na   elaboração/planejamento   de   aulas   e   oficinas;   
Desenvolver   habilidades   técnicas   e   ar�s�cas   relacionadas   a   danças   urbanas;   
Apresentar   juntamente   ao   seu   coordenador   os   resultados   ob�dos   com   a   realização   das   aulas;   
Auxiliar  na  realização  de  fes�vais  e  mostras  de  dança  realizados  pela  Fundação  Indaialense  de                
Cultura;   
Auxiliar   na   organização   geral   do   ambiente   de   trabalho;   
Realizar  o  controle  de  assiduidade,  dos  alunos,  repassando  semanalmente  as  listas  de              
presença   para   o   coordenador   devidamente   preenchidas   e   assinadas;   
Cumprir  com  planejamento  didá�co  específico  de  cada  aluno,  preenchendo  ficha  de             
acompanhamento  e  estar  em  consonância  com  a  didá�ca  repassada  pelo  coordenador             
técnico;   

  


