
Inscrições de 30 de 

Julho a 3 de Agosto 

no Campus do 

Palmarejo 

 

Mais Informações 

 4.000,00 - Preço da totalidade 

do curso, pagamento no acto 

da inscrição. 

 Duração: 6 semanas 

 Início: 06 de Agosto 

 Término: 14 de Setembro 

 

Cursos de Arte 

Verão 2012 

Casa da Música da 
Uni-CV apresenta: 

Contactos: 
 

Blog: Musicasnaunicv.wordpress.com 

 

E-mail: musicasnaunicv@adm.unicv.edu.cv 

Agosto e 

Setembro 

Formadores: 

 Alcides Lopes: Violão e Teoria 

Musical 

 Cindy Baptista: Videoarte e Ex-

pressão artística 

 Lúcia Cardoso: Canto e Solfejo 

 Rita Luz: Dança e Pilates 

 Valdir Brito: Teatro 

 



Cursos Livres de 

Arte 

  Durante o verão a Casa da Música da Uni-

CV realiza cursos livres de arte para crian-

ças, jovens e adultos.   

Cursos — infantil (dos 6 aos 12 

anos) 

 Teatro (Qua/ Sex, 16h00  - 

17h30): Exploração da expressão 

dramática e interpretativa. 

 

 Dança criativa (Ter/ Qui, 

18h30—20h00): Trabalho de mo-

vimento e consciência corporal, 

em que é estimulada a expressão 

livre, individual e em grupo.   

 Coral Infantil (Ter/Qui, 16h00—

17h30): Jogos rítmicos e melódicos, 

técnicas de canto com criação de pe-

ças musicais interpretação de peças 

infantis. 

 Leitura Musical e Solfejo: Introdu-

ção á leitura e escrita musical, solfejo 

de melodias e intervalos. Composição 

de pequenas peças escritas pelos alu-

nos. 

 

Cursos — adulto (a partir dos 16 

anos 

 

 Teatro (Qua/Sex: 18h00—20h00) 

 

 Dança criativa (Seg/Qua 19h00—

20h30) 

 

 7. Pilates (Seg/Qua, 18h00— 19h00): Práti-

ca de exercícios físicos e respiratórios da téc-

nica de Pilates. 

  Harmonia para Violão (Ter/ Qui, 18h00 - 

20h00): Estudo e prática da harmonia funcio-

nal, aplicada ao violão. 

  VideoArte (Ter/Sex—18h00—

20h00): Prática das técnicas para criação e 

produção de peças audiovisuais. 

 

 Expressão Artística para educadores 

(Seg/Quin, 18h00—20h00): Técnicas de 

expressão em várias linguagens artísticas 

voltada para educadores . 

 

 Teoria Musical: Estudo da teoria e da 

sua aplicação prática na execução musical.  

 

 


