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“’Da palavra ao som’ parte da sonoridade dos primeiros balbucios, sílabas e palavras 
para a construção do jogo musical. Se utiliza de quadras, parlendas, poemas e frases 
populares na elaboração de brincadeiras musicais, ritmos e canções. Apresenta aos 
educadores dinâmicas a partir do repertório musical folclórico do Brasil e do mundo, 
além de abordar músicas compostas especialmente para o desenvolvimento musical de 
crianças de variadas faixas etárias. Os participantes serão convidados a elaborar 
estratégias brincantes para a sensibilização musical das crianças a partir de atividades 
de criação e composição coletivas” (Thiago Di Luca). 
 
 
Horário: 9h às 17h.                               Coordenação: Adriana Rodrigues (021) 998043838 

Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ. Metro Cinelândia. 

Investimento: Antecipado R$110/150, no dia R$120/160 Alunos CBM e Associados 

FLADEM (fladembrasil.com.br); (poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com) 

Informações: (poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com) 
 
Thiago Di Luca. Compositor e educador musical, oriundo de Porto Alegre, RS. Atua a mais de 
10 anos como educador musical, tendo trabalhado com crianças e jovens com idades entre 0 até 
17 anos. Atuou como educador em diversas escolas e instituições, como o SESI e o Colégio 
Anchieta (Porto Alegre, RS). Tem seu trabalho voltado para a pesquisa de manifestações musicais 
populares do Brasil e de diversas regiões do mundo. Possui certificação internacional na 
abordagem ORFF-SCHULWERK pelo San Francisco ORFF Institute, (CA, EUA, 2017), tendo 
estudado com professores de renome mundial como Doug Goodkin (EUA), Sofia Lopez Ibor 
(Espanha), Polo Vallejo (Espanha), James Harding (EUA), Christa Coogan (EUA), Kofi Gbolonio 
(GH), Fernando Barba (Brasil) e Estevão Marques  (Brasil). Ministrou oficinas para crianças e 
workshops para professores em festivais de prestígio como o Festival Internacional de Música de 
Vale Veneto (UFSM, 2019) e em diversas cidades do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Vitória, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Campinas e Caxias do Sul. Atuou 
também no exterior, em cidades como Bogotá (COL) e Veneza (ITA). Possui seu trabalho de 
produção musical voltado para as crianças, com o espetáculo infantil Cantos de Linho, de Lã, 
indicado ao prêmio Açorianos de teatro, categoria Espetáculo Revelação 2015, baseado na obra 
do premiado escritor gaúcho Dilan Camargo (indicado ao prêmio Jabuti 2015). Recebeu o prêmio 
Açorianos de Dança 2015, categoria Melhor Trilha Sonora, com o espetáculo de dança 
“Normótico”, em parceria como grupo My House, de Porto Alegre. 
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