
INTEGRANTES
Aline dos Santos Barreto

Bruno Leiria de Assis
Carolina Lima de Morais

Hismael Leonardo Rodrigues Costa
Isabela Costa M. de Souza

Juan Victor Rodrigues Liborio
Julia Muzy Armani

Juliana Carvalho dos Santos Ferreira
Larissa de Castro Moura
Larissa Ferreira da Silva

Maria Clara Rodrigues Araújo
Maria Isabel Barros Lima

Raphael Marinho Ferreira
Sabrina Malcher Mattos

Thiago Silva e Rodrigues 

Este é o 2º CD do Grupo de Música, projeto de ensino que iniciamos em 2017,
no Colégio Pedro II - Campus Tijuca I, cheios de ideias e vontade de realizar um sonho em comum.
Ao longo do caminho, descobrimos que nosso sonho era muito parecido com o das crianças!
A cada encontro, ficávamos encantados com suas formas de exprimir percepções do mundo
e visões musicais. Nosso grande objetivo era formar um grupo de prática coletiva,
ampliando o contato das crianças com a execução instrumental e vocal, aprofundando
a aprendizagem musical, o conhecimento e o uso criativo e expressivo de elementos da música.
Nossa crença era construir um espaço de fantasia e liberdade musical acolhendo
as diferenças de interesses, identidades, engajamentos, formas de aprendizado
e possibilidades de expressão musical.

Este CD representa uma importante etapa do projeto, apoiado pelo
Departamento de Educação Musical e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Cultura (PROPGPEC), e traz o registro musical das crianças que integraram
o Grupo de Música durante o ano letivo de 2018. Selecionamos o repertório em debates
investigativos e críticos, acolhendo referências e sugestões nossas e das crianças.
Cuidadosamente, elaboramos os arranjos com contribuições coletivas, ressaltando
a expressividade e a articulação de diversos elementos musicais, promovendo vivências
em diferentes níveis de complexidade, construindo um rico percurso lúdico e criativo.
Percorremos o caminho entre a novidade, a incerteza da realização, as experimentações,
o desajuste sonoro, a dedicação, a apropriação e o domínio da sua performance, o fortalecimento
da musicalidade do grupo e a satisfação pelas conquistas alcançadas. E foram tantas!

Aqui está o sincero registro de um processo de desenvolvimento musical infantil,
“um mundo de magia”, que compartilhamos com vocês!
Como dizia Fernando Pessoa: “o melhor do mundo são as crianças”...
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