


Este é projeto que desde 2008 promove uma série de atividades de música erudita 

voltada para o violão, e o Instituto Lumiarte concede toda estrutura  para realização 

deste trabalho, sendo o Violão na Escola o fruto desta parceria que deu certo.

Parceria que deu certo

Sobre nós
Quem faz acontecer



Nosso Propósito
Música na sala de aula

O objetivo deste trabalho é dar 

continuidade a realização de Concertos 

Didáticos dos violonistas Welton Nadai e Edson 

Travaina, dentro das salas de aula, de forma 

acústica, dando continuidade a este trabalho 

que acontece desde  2008, beneficiando 

milhares de jovens. Até este ano, alcançamos 

mais de 7.000 alunos da rede pública com este 

nosso projeto.

www.institutolumiarte.org/violaonaescola

https://www.institutolumiarte.org/violaonaescola


Onde? Por quê?
Escolas

Em parceria com as Secretarias da Cultura e da Educação,  é feita uma avaliação para 

seleção das escolas, buscando atender as regiões onde tem menos acesso a este tipo 

de programação cultural. Na escola, todas as portas estão abertas para aprendizado 

de novos conhecimentos, é o momento ideal para ampliar o repertório musical dos 

jovens e crianças.





Conteúdo

Sinopse 

Nos concertos são comentadas didaticamente 

através da História da Música as obras dos 

compositores Valter Heinze, Alonso De 

Mudarra, Isaac Albeniz, Fernando Sors, J.S. 

Bach, F. Moreno Torroba, Manuel Pounce, 

Dilermando Reis, Pixinguinha entre outros.

- Faixa etária livre 

 - Duração: 30 min





Violonistas
Os caras do som

WELTON NADAI

Formado pelo Conservatório Dramático e Musical de Tatuí/SP, licenciado 

em música pela UNINCOR e Pós Graduado em Arte e Educação pela 

Universidade Claretianas, além de participar de festivais nacionais e 

internacionais, é fundador e idealizador do Circuito do Violão, coletivo que 

realiza diversos trabalhos em várias formações artísticas.

EDSON TRAVAINA

 Violonista formado pela Escola Superior de Música da Faculdade 

Cantareira em São Paulo, sob orientação do professor Henrique Pinto. 

Participou de diversos festivais e seminários com aulas ministradas pelos 

violonistas Fábio Zanon, Paul Galbraith, Leo Brouwer, Manuel Barrueco, 

Eduardo Isaac, entre outros; e sobre educação musical com os professores 

Keith Swanwick, Osvaldo Lacerda e Cecília Cavalieri França. 



- Música na escola estimula a criatividade e interação dos alunos;

- Formação de público possibilita o surgimento de novos talentos;

- Uma população com mais arte é uma população mais saudável;

- Empresas que apóiam projetos culturais tem alta valorização da 

marca no longo prazo.

Impacto
Espalhando coisas boas





Obrigado!


