
Caravana Sinos em Serra (ES)
Entre os dias 4 e 7 de julho de 2022, profissionais do Curso de Pedagogia das Cordas do

Sistema Nacional de Orquestras Sociais – Sinos estarão em Serra (ES), ministrando

cursos para capacitação de professores e monitores e também para alunos,

instrumentistas e regentes de orquestras de projetos sociais. O projeto é parte do

programa Arte de Toda Gente, da Funarte com a UFRJ, e para esta edição conta com a

parceria do Projeto Vale Música Espírito Santo, da Fundação Vale.

Rodrigo Favaro, Carla Rincón, Luciana Rodrigues e Julio Possette, professores da Caravana Sinos - divulgação 

A Caravana Sinos estará na Estação Conhecimento de Serra (ES), entre os dias 4 e 7 de 

julho. Nesta edição, serão oferecidas oficinas do Curso de Pedagogia das Cordas uma 

das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais – Sinos, e que tem como 

objetivo a capacitação de professores e monitores de orquestras de projetos sociais para 

o ensino coletivo, bem como orientações oficinas específicas para instrumentos de 

cordas, abertas também a alunos e instrumentistas. No ES, a Caravana conta com a 

parceria da Fundação Vale, através do Projeto Vale Música Espírito Santo. O Sinos 

integra o programa Arte de Toda Gente, uma parceria da Fundação Nacional de Artes – 

Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua 

Escola de Música. 



As Caravanas Sinos oferecem aulas dedicadas ao ensino e prática de diferentes 

instrumentos e à regência, entre outras. As atividades, gratuitas, têm à frente um time de 

profissionais de música integrantes da rede do Sinos e são realizadas nos espaços dos 

projetos sociais e em instituições parceiras, como escolas, conservatórios, universidades, 

teatros, orquestras profissionais e associações. Nesta edição, as aulas serão oferecidas 

na Estação do Conhecimento de Serra, da Fundação Vale – 75 alunos de instrumentos de

cordas do Vale Música estão inscritos – e terão à frente as professoras Carla Rincón 

(pedagogia e violino), Luciana Rodrigues (pedagogia e viola) e os professores Julio 

Possette (pedagogia e violoncelo) e Rodrigo Favaro (pedagogia e contrabaixo). Confira a 

relação completa de aulas, com suas datas e horários no site https://caravana.sinos.art.br  .  

O projeto Sinos 

Lançado em julho de 2020, o Sinos é formado por uma rede de dezenas de profissionais de 

música, que atuam em cursos, oficinas, concertos e festivais. As atividades se iniciaram 

exclusivamente online e, aos poucos, se estendem a ações presenciais, em todas as regiões do 

país. A ideia é capacitar regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais, apoiando

projetos sociais de música e, ainda, contribuir para o desenvolvimento das orquestras escolas de 

todo o país. Para mais detalhes sobre o projeto visite o site www.sinos.art.br.

Serviço:
Caravana Sinos em Serra, Espírito Santo
Quando: de 4 a 7 de julho de 2022
Onde: Estação Conhecimento de Serra - Av. Meridional s/n - Cidade Continental Serra (ES)
Parceiro - Projeto Vale Música Espírito Santo

Realização
Fundação Nacional de Artes – Funarte |Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Curadoria: Escola de Música da UFRJ
Informações sobre esse e outros programas da Funarte www.funarte.gov.br
Mais informações para a imprensa Projetos UFRJ – Funarte: imprensa@musica.ufrj.br

https://caravana.sinos.art.br/
http://www.sinos.art.br/

