PROJETO FLAUTANDO

Vivemos em uma sociedade onde a mal distribuição de renda desfavorece a classe mais
pobre, impossibilitando de incluir-se na própria sociedade. Estando à margem, não se tem, muitas
vezes, nenhuma perspectiva de alcançar as necessidades básicas como: trabalho, educação, saúde,
etc. justamente por falta de oportunidade e baixa auto-estima.

O PROJETO FLAUTANDO é uma oportunidade de desenvolver as faculdades mentais,
físicas e espirituais, possibilitando o aumento da auto-estima e consequentemente à inclusão social,
através do estudo da flauta doce, dando condições, inclusive, de se inserir no mercado de trabalho.

OBJETIVOS:
1- Alcançar crianças a partir dos 10 anos, que estejam na ociosidade, sem ocupação, carentes
e desfavorecidas;
2- Incentivar o aumento do nível de espiritualidade, aumentando consequentemente a autoestima;
3- Desenvolver a leitura musical;
4- Difundir a flauta doce e o projeto flautando;
5- Gravar um CD com todos os participantes;
6- incentivar a inclusão social.

DIDÁTICA:
O ensino é inteiramente prático e divide-se em duas partes:
1.Momento espiritual, visando resgatar valores e princípios éticos e morais.
2.Prática de instrumento, no desenvolvimento da leitura musical e técnica do citado
instrumento.

DURAÇÃO DO CURSO:
Duas horas aulas por semana, no período máximo de seis meses.

DIFUNDINDO A FLAUTA DOCE:
Com este objetivo, gravamos um CD de Flauta Doce (Onde Está a Verdade?) que serve de
referência para nossos alunos, afins e simpatizante.

CUSTO DO PROJETO:
 R$ 300,00 Para a confecção e prensagem de 100 cópias do CD de Flauta Doce (Onde Está
a Verdade?), a ser distribuído gratuitamente.
 R$ 400,00 para a compra de Flauta Doce Germânica da marca YAMAHA, custando em
média, R$ 20,00 cada, para duas turmas de 10 alunos por turma.
 R$ 2.000,00 para gravação e prensagem de 100 CDs, a serem distribuídos gratuitamente.
(Após o curso)
 R$ 600,00 por mês, para custear o professor.
 TOTAL: R$ 6.300,00

SOBRE O AUTOR E PROFESSOR DO PROJETO:
Israel Oliveira – Casado – Nascido em 13/outubro/1970 – Músico – OMB (Ordem dos
Músicos do Brasil) 5998 – Arranjador, Compositor, Trombonista da Banda Sinfônica do Recife –
Técnico de Gravação, Diretor e Professor da EMES (Escola de Música Experimental SAXGUI).

Discografia:
“A Igreja de Deus” – CD vocal - Carreira Solo
“Tirando a Máscara” – CD do Grupo SAXGUI a qual é diretor
“Onde Está a Verdade” – CD de Flauta Doce – Carreira Solo

Cursos Relacionados:
Música – Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife
Conservatório Pernambucano.
Harmonia – Conservatório Pernambucano – Maestro Duda.
Improvisação – Nilton Rangel e Édson Rodrigues.
Regência – Centro de Música de Olinda – CEMO – François Carri

