
 

 

03 de julho  
 
Maristela Loureiro (EMIA-SP). Brinco e Canto 
 
O curso “Brinco e Canto” oferece uma vivência prática e reflexiva das canções, brincadeiras e 
danças, com o objetivo de divulgar a identidade brasileira. Promove um repertório musical que 
motiva e sensibiliza os educadores a expandir os valores culturais inseridos em suas expressões 
manifestas. Difundir o valor que as brincadeiras alcançam no desenvolvimento integral da criança, 
jovens e adultos envolvendo diversos aspectos da sua formação: emocional, físico/motor, cognitivo, 
social e cultural. Os conteúdos abordados serão as brincadeiras cantadas com desafios rítmicos, 
melódicos e de coordenação entre o movimento, a palavra e a música. Endereça-se a todos que 
pretendem trabalhar com crianças, adolescentes e adultos de maneira criativa e lúdica. 
Maristela Loureiro Mestre em Música (IA-UNESP). Especialista em Capacitação Docente em 
Música Brasileira. Professora nos cursos de Educação Artística Licenciatura em Música da Faculdade 
Santa Marcelina (FASM-SP). Professora de música na Escola Municipal de Iniciação Arti ́stica de São 
Paulo (EMIA-SP). Professora de flauta doce na Teca Oficina de Música. Atua como professora em 
oficinas de música em redes municipais, estaduais, particulares e ONGs na formação de professores 
do ensino superior, médio, fundamental e infantil. Publicou com Ana Tatit a coleção Brinco e 
Canto; com os livros: “Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá” (2013); “Desafios Musicais” (2014); 
“Para os Pequenos” (2015) e “Festas e Danças Brasileiras” (2016), pela editora Melhoramentos. 
Recebeu o selo Altamente Recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil pelo 
livro Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá. Autora, juntamente com Niomar de Souza Pereira e Sonia 
Albano de Lima do livro: Manifestações e Práticas Folclóricas no Cenário Musical; - editora Musa. 
 
 
CURSOS DE INVERNO CBM/FLADEM/Fladem Brasil 2021 

Os cursos estão acontecendo aos sábados das 9h às 12h, com 3h de carga horária no certificado. As 
inscrições são realizadas através da plataforma Sympla e os cursos online estão no valor de R$55 
para inscrições padrão ou R$45 para alunos do CBM e associados ao FLADEM (Lote 
1/antecipado). O próximo curso será no sábado dia 03 de julho com a Professora Maristela Loureiro 
(EMIA-SP)e a inscrição em nossa página na Sympla: https://www.sympla.com.br/poscbmfladem 
Sobre o FLADEM: http://fladem.info/ Sobre o Fladem Brasil: https://www.fladembrasil.com.br/ 
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